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Det kan bli skillnader, det kan det, men vi 

kan inte göra något åt det. Eller? 
En studie om likvärdig bedömning kring elevtexter 
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Inledning 
 
År 2000 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning av betygssätt-
ningen vid ett stort antal skolor i olika svenska kommuner. Denna granskning 
visade på betydande brister i likvärdig bedömning och betygssättning. Det har av 
Skolverket också gjorts jämförelser av betyg och resultat på nationella prov, och 
även här påvisas brister i likvärdighet. Skolverket (2000) konstaterar att dessa 
brister bland annat beror på skillnader i: 
 
• förståelsen av tankarna bakom betygssystemet 
• kunskaper om kursplanernas innehåll 
• lärarnas sätt att samverka kring skapandet av likvärdiga  
 bedömningsgrunder                                
• huvudmännens och skolledningarnas ansvarstagande kring  
 skapandet av likvärdiga förutsättningar för bedömning 
• lärarnas syn på vad som ska ligga till grund för bedömning  
 och betygssättning 
 
1994 fick Sverige en ny läroplan, och med den ett nytt betygssystem. Dessa byg-
ger på ett nytt sätt att tänka kring kunskap och betyg. I det tidigare normrelaterade 
betygssystemet fanns en tydligare kvantitativ kunskapsuppfattning och en syn på 
kunskap som något mätbart. Det nuvarande utgår i stället från tankar om att kun-
skap kan beskrivas i kvalitativa termer. Kunskapsskillnader ska ses som kvalitativt 
olika sätt att förstå och lösa problem, och betygskriterierna ska uttrycka dessa 
kvalitativa olikheter (Selghed 2004).  
 
Införandet av den nya läroplanen och det nya betygssystemet kräver att alla in-
blandade parter tillägnar sig ett nytt sätt att tänka, eller som Carlgren (2002) ut-
trycker det: 
 

När man ska byta system räcker det inte med att åstadkomma en ny teknisk kon-
struktion – man måste också på något sätt förändra tänkandet om vad betyg är och 
hur de kan sättas på ett rimligt sätt. Eftersom vårt tänkande för det mesta är präglat 
av tankefigurer som utvecklats i relation till tidigare lösningar och system blir om-
tänkandet av betygen en viktig del av varje betygsreform (s 15). 

 
Det talas om att det har skett något av ett paradigmskifte1 i synen på kunskap och 
bedömning, baserat på senare års forskning kring lärande. Detta har inneburit en 
förskjutning från en kvantitativ till en förståelseinriktad syn, vilket i sin tur har 
styrt utformandet av läroplan och betygssystem. I Skolverkets skrift Handlingsplan 
för rättssäker och likvärdig bedömning (Skolverket 2004) betonas starkt värdet av att 
lärare/lärarlag/skolor ges tid att samverka kring dessa frågor.  

                                                           
1 beteckning på ett byte av vetenskapliga tankemönster och förebilder 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Paradigmskifte) 
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Vår undersökning fokuserar på hur en grupp lärare beskriver sin bedömning av 
elevtexter i svenska, samt hur de beskriver samarbetet inom den egna skolan och 
mellan skolor i syfte att öka likvärdigheten vid bedömning. Detta sker genom att 
tio svensklärare vid olika skolor läser och bedömer elevtexter, samt sedan resone-
rar kring detta i intervjusamtal. 
 

Problemet med likvärdig bedömning 
 
I en intervju för Skolportens Årsbok 2006 berättar Bengt Selghed om sin avhand-
ling Ännu icke godkänt – lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämp-
ning i yrkesutövningen som kom ut år 2004. Han beskriver komplexiteten med 
likvärdig bedömning i ett kvalitativt sätt att se på kunskap på följande sätt: 
 

Förr sågs kunskap som mätbara fakta, och hjärnan som ett lager där det fick plats 
mer eller mindre. Nu är kunskap en process och hjärnan en verkstad. Men hur be-
tygssätter man en verkstad? (Lytsy 2006, s 167) 
 

Selghed menar att det är en omöjlighet att sätta betyg enligt statsmaktens intentio-
ner, eftersom det inte existerar några objektiva mätmetoder för bedömning av 
kvalitativa kunskapsskillnader. Han är kritisk mot dagens betygssystem och lärar-
nas tillämpning av det, och menar att det ytterst är en fråga om rättssäkerhet för 
eleverna (Lytsy 2006). 
 
I skollagens första kapitel, andra paragrafen, står att ”utbildningen ska vara likvär-
dig varhelst den anordnas i landet” (Skollagen 1985:1100). Med det styrsystem vi 
har av svensk skola idag är detta dock ingen självklarhet. Läroplan och kursplaner 
är inte i detalj formulerade kring vilken kunskap som ska uppnås. Det handlar i 
stället om kunskapskvaliteter som ska utvecklas, och kommuner och enskilda 
skolor har friheten att själva utforma lokala kriterier för mål och betyg. I Skolver-
kets Allmänna råd (2004) står att: 
 

Nationella betygskriterier bör tolkas och utvecklas lokalt på ett sådant sätt 
att det klargörs vilka kunskaper eleven ska ha utvecklat för att få ett visst be-
tyg utifrån de nationella betygskriterierna (s 19). 

 
Man rekommenderar vidare att de lokala tolkningarna jämförs med andras tolk-
ningar, samt att diskussioner förs mellan olika lärare och skolor i syfte att skapa 
likvärdighet. Rektor ansvarar för att detta kommer till stånd (a.a.). 

 
De förändringar av den svenska skolan som genomfördes på 1990-talet var av 
mycket genomgripande karaktär; övergången till mål- och resultatstyrning, de-
centraliserad styrning och ett nytt mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. För-
ändringarna genomfördes hastigt och utan att statsmakterna signalerat vilka stora 
förändringar i synen på kunskap och lärande som det faktiskt var fråga om (Lytsy 
2006). 
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Enligt Selghed (2004) gavs inte lärarna möjlighet att sätta sig in i och förstå den 
förnyade kunskapssynen och allt vad den medförde. Där befinner vi oss fortfa-
rande. Den kunskapssyn som ligger bakom detta paradigmskifte, och som stöds 
av forskarsamhället och statsmakten, har fortfarande inte hittat ner till gemene 
man. Selgheds undersökning visade att den inte heller i så hög grad har hittat till 
lärarkollektivet. Han menar att många lärare bara överförde de gamla sifferbety-
gen till bokstäver, vilket är lätt gjort om man inte förstår den grundläggande skill-
naden i synen på kunskap. Utav de 30 lärare han intervjuade var det bara tio pro-
cent som verkade ha förstått sitt uppdrag. Selghed menar också att även för de 
lärare som faktiskt förstår skillnaden i kunskapssyn är det en omöjlighet att sätta 
helt rättvisa och likvärdiga betyg. Det går helt enkelt inte att objektivt bedöma 
kvalitativ kunskap (a.a.). 
 
Mot bakgrund av detta – systemets motsägelsefullhet, det faktum att kunskapen 
om det fortfarande verkar vara dåligt, samt att det är en fråga om rättssäkerhet för 
eleven – är frågan viktig att även fortsättningsvis diskutera. 
 
Utgången av 2006 års val aktualiserar frågan ytterligare, då fokus på bedömning 
förefaller skärpas i och med den nya alliansregeringen. Deras intention är att 
betygen även fortsättningsvis ska vara mål- och kunskapsrelaterade, men obligato-
riska från skolår 6. Antalet betygssteg ska vara fler än idag. Tanken är att betygs-
skalan ska vara lik den sjugradiga ECTS-skalan2, med fem godkända betygssteg 
och ett eller två icke godkända steg (Utbildningsdepartementet 2007). 
 
Nye skolministern Jan Björklund säger till TT att han anser att det är fel princip 
att undervisande lärare rättar sina egna elevers nationella prov. Han vill också att 
den statliga skolinspektionen tar in ett slumpmässigt urval prov från olika skolor 
och granskar dessa för att säkerställa att ingen skola ligger alldeles för långt under 
eller över den nationella kravnivån. Denna kontroll skulle införas i samband med 
att de nationella proven får en mer framträdande roll i skolan. Jan Björklund 
menar att eleverna framöver kan räkna med fler och tätare nationella prov (Jön-
köpingsposten, 2006, 24 oktober). 
 

Egen positionering 
 
Som vi ser det rör sig problemet med bristande likvärdighet om två olika saker. 
Det faktum att det inte är möjligt att helt objektivt bedöma kvalitativ kunskap är 
det ena problemet. Det andra handlar om skolverkligheten kontra statsmaktens 
intentioner. När politiska beslut möter skolverkligheten finns inga garantier för att 
angivna riktlinjer verkställs. Lindensjö och Lundgren (2000) menar att: 

 
 

                                                           
2 European Credit Transfer System, som används som verföringsinstrument för akademiska meriter 
inom EU:s utbildningsprogram Erasmus. 
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Varje form av styrning av skolan måste förstås i relation till skolan som in-
stitution. Skolan har sin egen historia och tradition. Att styra skolan är ing-
en mekanisk styrprocess […] Skolan som organisation bygger på en cell-
struktur. Lärare är autonoma inom klassrummet. Samtidigt är de delar av 
en tradition. Det som sker i klassrummet är inte något som varje lärare gör 
godtyckligt. Det följer ett bestämt schema och en bestämd tradition (s 26-
27). 

 
                    Det är inte alla gånger lätt att förstå och beskriva skolans komplexa verklighet. 

Olika skolor har så kallade skolkoder, som skulle kunna beskrivas som den spe-
cifika skolans sätt att tolka och tillämpa principer, baserat på den specifika sko-
lans arbetsplatsförhållanden. Detta måste man ha i åtanke när man talar om infö-
randet av ett nytt målrelaterat betygssystem, baserat på en konstruktivistisk kun-
skapssyn. För många lärare innebar detta införande ett helt nytt sätt att se på kun-
skap, och en stor omställning beträffande betygssättning (Selghed 2004). 

Oavsett vad man tycker om de styrdokument och det betygssystem som finns i 
den svenska skolan idag, så kvarstår det faktum att de existerar och att lärarupp-
draget är att följa dem. Skolverket granskar, ser brister och kommer ut med skrif-
ter i syfte att rätta till funna brister. Frågan är dock hur många lärare som läser 
och tar till sig innehållet i dessa? Hur många har/ges tid att reflektera och samtala 
med kollegor på ett sådant sätt att en förändring kommer till stånd? Och om 
tiden ges, hur används den i så fall? Hur ser den enskilde läraren på sitt eget an-
svar för att vara insatt i gällande styrdokument och bakomliggande teorier?  
 
Selghed (2004) talar om att det betygssystem vi har idag är motsägelsefullt och 
omöjligt att tillämpa. Vi är böjda att hålla med. Ju mer man studerar det kvalitati-
va sättet att se på kunskap, desto mer förstår man att det inte går att vara fullt ut 
objektiv. Formellt sett är dock betygssättning en myndighetsutövning, som kan ha 
stor betydelse för en enskild elevs möjligheter att exempelvis komma in på andra 
utbildningar. Självklart är det då av största vikt att detta görs på ett så likvärdigt 
och rättssäkert sätt som möjligt. 
 
Problemet går uppenbarligen inte att komma åt fullt ut, men för att komma så 
nära en lösning som möjligt verkar en av nycklarna heta samarbete. Detta betonas 
både av Skolverket och på kommunal nivå. Inom Jönköpings Kommun uppma-
nar man till samarbete genom att bilda nätverks- och ämnesgrupper mellan olika 
skolor. Detta ska vara ett sätt att öka likvärdigheten när det gäller betygssättning, 
och därmed också stärka elevers rättssäkerhet. Hur ser då verkligheten ut några 
år in på 2000-talet? Är bedömningen likvärdig? Sker det en samverkan mellan 
lärare och skolor? Leder den i så fall till några resultat? 
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En annan nyckel torde vara att ge alla lärare kunskap om de teorier som ligger 
bakom det system vi har. Tolv år har nu gått sedan införandet av den nya läropla-
nen, och fortfarande verkar det finnas en stor andel lärare som inte i tillräcklig 
utsträckning har den kunskapen. Selghed (2004) konstaterar i sin avhandling att 
endast tre av de trettio lärare som ingick i hans undersökning hade goda kunska-
per om den mål- och kunskapsrelaterade syn som LPO 94 bygger på. Samtliga 30 
lärare uppgav att de i första hand tar hänsyn till elevens kunskaper och färdigheter 
vid bedömning, men många uppgav också att faktorer som elevens sätt att agera i 
skolarbetet, eleven som person, externa krav och lärarens personliga läggning 
spelar in. Styrdokumenten blir ”en bruksanvisning som inte följs” (Selghed 2004, 
s 182), och den egna erfarenheten styr. Både det norm- och kriterierelaterade 
betygssystemets principer och lärares egna mallar tillämpas (a.a.).  
 
Ovan nämnda frågor och funderingar kommer att beröras i de intervjuer vi gör 
med verksamma lärare. Vi har valt att studera likvärdighet i bedömning och sam-
arbete kring bedömning, med utgångspunkt i elevtexter skrivna inom svenskäm-
net. Detta ligger nära till hands, då vi båda arbetar som svensklärare på 7-9-skolor 
och är insatta i ämnet. Vi vill dock ha sagt att vi inte tror att problemet är isolerat 
till just svenskämnet, utan är av mer allmän art. 
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Syfte och problemformulering 
  
Tanken med de nationella proven är att de ska fungera som ett hjälpmedel för 
lärare vid bedömning, samt tillhandahålla en terminologi som underlättar gemen-
samma diskussioner kring bedömningen (Skolverket 2004). Vi har i vår studie 
valt att utgå ifrån elevtexter skrivna vid de nationella proven i svenska vårterminen 
2006. 
 
Syftet med denna uppsats är att presentera en grupp lärares beskrivningar av vad 
som ligger till grund för deras bedömning av elevtexter. Vi avser också att studera 
lärares beskrivningar av hur de samarbetar sinsemellan och mellan skolor, för att 
öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning. 
 
Vår förhoppning är att resultatet i uppsatsen ska bidra till ökad förståelse i det 
fortsatta arbetet med likvärdighet i bedömning och betygssättning i Jönköpings 
kommun. 
 
Studiens frågeställningar är: 
 
• Hur beskriver en grupp lärare sin bedömning av elevtexter i svenska? 
 
• Hur samarbetar lärare/skolor för att öka likvärdigheten vid bedömning? 
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Litteraturgenomgång 
 
Följande kapitel är en litteraturgenomgång som berör kunskapsbedömning, betyg 
och nationella prov. Vi inleder med en historisk tillbakablick, för att sedan övergå 
till dagens situation. 
 

Kunskapsbedömning - historik 
 
Institutionaliserad bedömning av elevers kunskap är inget nytt. Bedömningen har 
dock sett olika ut och fyllt olika funktion genom åren. Man kan säga att bedöm-
ning av elever har gått från att vara kvalificerande till sorterande och under senare 
år till motiverande (Korp 2003). Med anledning av det område vi avser att under-
söka är det av intresse att göra en tillbakablick och sätta dagens former och system 
för bedömning i ett historiskt och samhälleligt sammanhang. Under 1800-talet 
användes offentliga, kvalificerande examinationsformer för att exempelvis kvalifi-
cera för ett yrke och att ge tillträde till högre utbildning. Yrkesutbildning hade 
tidigare främst skett på arbetsplatsen, men ersattes nu efterhand med en mer 
formell utbildning. Bakgrunden till införandet av offentliga examinationer var dels 
att den växande industrin ställde högre krav på arbetstagarnas kunskap, dels att 
man ville att alla skulle ha samma möjligheter att få kvalificerade arbetsuppgifter 
(Broadfoot 1996). 
 
Under första halvan av 1900-talet utvecklades metoder för att testa människors 
intelligens, i syfte att finna objektiva metoder för att rangordna deras förmåga. 
Liberala och socialdemokratiska idéer gjorde gällande att alla skulle ha samma 
möjligheter i livet oavsett social bakgrund. I detta låg ett antagande om att det 
faktiskt gick att mäta människors begåvning objektivt, och detta antagande kan 
sägas ha byggts in i utbildningssystemet (Korp 2003). 
 
Tiden efter andra världskriget övergick många länder i Europa till någon form av 
enhetligt skolsystem, där en betygsmässig differentiering av eleverna inte behövde 
ske förrän inför gymnasiet (Broadfoot 1996). I takt med att allt fler fick möjlighet 
att gå i skolan längre fick även examinationen en annan betydelse och en sor-
terande funktion. Det fanns helt enkelt inte gymnasieplatser till alla (Korp 2003). 
 
Undervisningsteknologin fick under 1970-talet genomslag, med programmerade 
läromedel och diagnosprov som pedagogiska hjälpmedel. Dessa blev vanliga i 
Sverige i början av 1980-talet. Provens reproduktiva karaktär stärktes. Eleverna 
kunde testa sig själva och avgöra när det var dags att gå vidare till nästa avsnitt. 
Detta byggde på behavioristisk inlärningsteori och ansågs öka elevens motivation. 
Metoden ledde till att läroboksförlagens inflytande över innehåll och bedömning 
ökade, då det var förlagen som producerade de hjälpmedel som i hög utsträck-
ning låg till grund för bedömning av elever (Korp 2003).  
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Under 1990- och 2000-talet har stora satsningar gjorts på att få in så många som 
möjligt i utbildningssystemet. Detta beror, enligt Broadfoot (1996), snarare på 
statens behov av att hålla ungdomar sysselsatta, än på arbetsmarknadens behov av 
utbildad personal. Utbildning är inte längre en säker väg till anställning och social 
status, vilket också har lett till en legitimitetskris för skolan. Proven fungerar inte 
längre som morot på det sätt de gjort tidigare, vilket har skapat ett behov av att 
hitta nya vägar för att motivera elever. Dagens diskussioner kring kunskapsbe-
dömning har till stor del börjat handla om individualisering, djupinlärning och 
självförståelse, snarare än sortering och konkurrens (Korp 2003). 
 
Kunskapssynen inom human- och samhällsvetenskaperna har under senare år 
genomgått en mycket stor förändring och anses inte längre kunna utgå ifrån sam-
ma tekniska kunskapsintresse som naturvetenskaperna. Kvalitativa forskningsin-
satser, som fokuserar människans subjektiva förståelse av sin verklighet, samt det 
antagande att kunskap uppkommer i samspel mellan människor, har fått en helt 
annan legitimitet än tidigare. Denna kunskapssyn har även nått läroplans- och 
skoldebatten, i det att man diskuterar vad prov egentligen testar. Den nya synen 
innebär att ”prov som är ensidigt riktade inte längre är relevanta i förhållande till 
de officiella undervisningsmålen” (Korp 2003, s 47). 
 
Många forskare menar att vi har trätt in i en ny era avseende kunskapsbedöm-
ning, där syftet ytterst är att främja lärande. Längre fram i texten resonerar vi kring 
hur dagens nationella prov kan ha just denna funktion (se avsnitt 3.4). 
 

Svenska betygssystem genom tiderna 
 
Vi har i Sverige från 1842 och fram till idag har haft tre olika betygssystem. Från 
folkskolans införande 1842 och fram till 1900-talets mitt användes bokstavssy-
stem. Skalan var från början fyrgradig. Man såg dock ett behov av att kunna nyan-
sera mer, och 1897 infördes en sjugradig betygsskala. Bedömningar gavs i såväl 
läroämnen som i ordning och uppförande. 
       
Skalan innehöll betygsstegen A, a, AB, Ba, B, BC och C. A var högsta betyg (be-
römlig) och C motsvarade underkänd/otillräcklig. Beträffande uppförande fanns 
även D att tillgå (klandervärt uppförande). Skalan kompletterades under de år 
bokstavssystemet gällde även med plus- och minustecken för ytterligare nyanse-
ring (Selghed 2004). 
 
Bokstavssystemet kallades för ett enhetligt system, men det var endast betygsut-
trycken som var enhetliga överallt. Vad man skulle prestera för att exempelvis nå 
betyget A (berömlig) fanns inte preciserat i form av målbeskrivningar, utan byggde 
mer på oskrivna regler och olika skoltraditioner. Någon offentlig diskussion kring 
huruvida bedömning och betyg var likvärdiga förekom inte heller på den här 
tiden (a.a.). Detta är viktigt att känna till, eftersom dagens bristande likvärdighet i 
bedömning bland annat anses bero på att vi i skolans värld fortfarande styrs av 
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oskrivna regler och skoltraditioner, trots att vi numera har målbeskrivningar att 
förhålla oss till. 
 
Inte förrän 1949 blev betygen urvalsgrundande för tillträde till realskolan. Nu 
gjordes antagningarna på grundval av de betyg eleverna sökte in på, vilket innebar 
att de som uppvisade bäst betyg fick tillgång till platserna på realskolan. Tidigare 
hade det varit upp till den mottagande realskolan att bestämma vilka av de sö-
kande folkskoleeleverna som fick tillträde. Detta gjorde de genom att anordna 
prov i uppsatsskrivning, rättstavning, grammatik och räkning (Selghed 2004). När 
betygen på detta sätt blev urvalsgrundande började man tydligare se värdet av 
likvärdig betygssättning. Nu var det helt enkelt fråga om att alla skulle ha samma 
möjligheter till vidare studier, oavsett vilken skola de tidigare gått på. Till följd av 
detta tillsattes den första betygsutredningen. Fritz Wigforss, som ledde utredning-
en, kom fram till att betygen i varje ämne och för alla Sveriges elever måste följa 
en normalfördelning. I denna normalfördelning skulle medelbetyget (Ba) ges till 
ca 38 % av eleverna och endast 1% skulle kunna få A respektive C. Wigfors reso-
nerade på följande sätt: 

 
Om man har att göra med ett mycket stort elevmaterial […] kan man antaga att ele-
vernas prestationer på ett regelmässigt sätt äro fördelade, så att många ligger relativt 
nära medelprestationen i hela gruppen, medan prestationerna bli allt färre ju längre 
bort från medelvärdet de ligga, såväl uppåt som nedåt räknat (SOU 1942:11, s 53). 

       
En enskild klass kunde få avvika något från riksnormen. För att tydligt kunna se 
om en klass gjorde det infördes standardprov i olika ämnen. Eftersom alla Sveri-
ges elever gjorde dessa standardprov fick man ett riksgenomsnitt som man som 
lärare kunde jämföra med den egna klassens snitt (Selghed 2004). 
  
I och med den nya läroplan som kom 1962 ersatte man den sjugradiga bokstavs-
skalan med en femgradig sifferskala. Den nya byggde dock på samma  principer 
som den tidigare, nämligen att betygen är relativa i förhållande till medelpresta-
tionen för samtliga elever i ett visst ämne i hela landet. I denna normrelaterade 
betygsskala skulle den procentuella fördelningen vara enligt följande: Medelbety-
get 3 skulle tilldelas 38 % av eleverna, 24 % skulle få betyget 2 respektive 4 och 7 
% skulle tilldelas betyget 1 respektive 5. Betygen skulle ges i alla årskurser från 1-
9, och både höst och vår. De ansågs befogade för att de var urvalsgrundande för 
högre studier och arbete (Selghed 2004). 
 
Från 1960-talet är vi också inne i den så kallade utbildningsteknologins gyllene 
ålder. Läraryrket teknifierades så till vida att ”läraren blev en rationell planerare, 
genomförare och utvärderare som hade tillgång till näst intill vetenskapligt upp-
byggda läromedel” (Selghed 2004, s 52).  
 
Positivismens tankar om objektiv och mätbar kunskap dominerade i skolan. Be-
dömning och betygsfrågor fokuserade på att ge lärare redskap att konstruera  
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prov med objektiva frågor, och poängsumman – inte själva tillvägagångssättet vid 
lösning av uppgifter - styrde betyget eleven fick. Den svenska skolan var under 
den här perioden mer inriktad på specifika metoder än innehåll i undervisningen 
(a.a.). 
 
Inom forskning och utveckling började dock ganska snart nya ideal göra sig gäl-
lande. Dessa nya ideal stod för en mer kvalitativ kunskapssyn, där varje individ är 
unik och får kunskap genom sin egen tolkning av omvärlden. Betygen kritisera-
des för att skapa konkurrens mellan elever snarare än att medverka till samarbete. 
1969 kom återigen en ny läroplan, där betygen inte betonades lika starkt. Man 
framhöll nu även att bedömning ska vila på annat än bara skriftliga prov (Selghed 
2004). Det normrelaterade betygssystemet fick fortsatt kritik och nästa läroplan, 
Lgr 80, innebar att betyg endast skulle sättas i årskurs 8 och 9. Procentfördelning-
en försvann, även om standardprov fortfarande fanns kvar för att bestämma vad 
en medelprestation var. I Lgr 80 betonades även vikten av att ha samtal med elev 
och föräldrar, där elevens prestation skulle jämföras med vad han/hon tidigare 
gjort. Elever skulle inte längre jämföras med varandra (Lgr 80). 
 
När vi har talat om hur det var under vår egen skoltid (vi slutade både grundsko-
lan och gymnasiet under 1980-talet) minns vi tydligt lärarkommentarer som ”du 
borde egentligen ha fått en fyra, men fyrorna var slut” och ”egentligen skulle du 
haft en femma i svenska språket och en fyra i litteratur, men jag gör tvärtom så 
blir fördelningen bättre”. Detta är intressant, eftersom betygen sattes utifrån inten-
tionerna i Lgr 80, där procentfördelningen egentligen var avskaffad. Kan även 
detta vara ett tecken på att det alltid har funnits en viss eftersläpning vid byte av 
system, och att skolan är starkt styrd av gamla traditioner och tidigare synsätt? 
 
Kunskapsbegreppet blev under 1900-talets sista två decennier alltmer konstrukti-
vistiskt, samtidigt som kunskapsmängden i samhället ökade enormt. Att försöka 
lagra stora kvantiteter kunskap i hjärnan började anses mindre viktigt än att ha 
många verktyg att hantera vår komplexa värld med. Detta synsätt stöddes inte 
bara av forskarsamhället, utan även av statsmakterna. (Lytsy 2006). 
 
I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) framhålls 
den förändrade synen på kunskap. Här presenteras att bedömningen av elever 
ska ta hänsyn till fyra aspekter; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa 
framhölls som varandras förutsättningar. Tidigare har faktaaspekten satts framför 
de andra. Det teoretiska, kvantitativa kunnandet har varit det man mest har tagit 
hänsyn till vid bedömning. Vi börjar här närma oss synsättet på bedömning som 
ett sätt att hjälpa eleverna att tydligare se och bli medvetna om sitt eget lärande. 
 
Under 1900-talets sista decennium decentraliserades styrningen av den svenska 
skolan. Skolan övergick till mål- och resultatstyrning och gick från statlig till kom-
munal regi. Man ville ge dem som arbetade i skolan inflytande över sin tillvaro, 
samt effektivisera driften av verksamheten genom att beslut skulle fattas så nära 
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de berörda som möjligt. Kommunerna själva kom nu att bestämma hur resurser-
na till skolan skulle användas och hur skolan skulle organiseras. Den nya läropla-
nen, LPO 94, tillkom mot bakgrunden att lokal skolutveckling och anpassning 
skulle bli möjlig (Skolverket 2004). 
 
Målen i läroplanen formulerades på ett öppet sätt, som förutsatte en lokal uttolk-
ning. Skolverket (1995) kallar detta för deltagande målstyrning, där både den 
centrala och den lokala nivån deltar i formuleringen av mål. Det nya betygssyste-
met innebar för grundskolans del en tregradig betygsskala, där benämningarna 
blev godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. Nådde man inte målen fick 
man inget betyg, eftersom betyget icke godkänd inte existerar på grundskolan. I 
det nya systemet skulle betyg ges varje termin med start på hösten i skolår 8, och 
det infördes rullande från och med hösten 1996 (Selghed 2004). 
 
I skrivande stund, våren 2007, har en arbetsgrupp tillsatts för att utreda och före-
slå en betygsskala med fler steg än idag. En utgångspunkt ska vara att betygssyste-
met även fortsättningsvis ska vara mål- och kunskapsrelaterat och att betyg ska ges 
från och med höstterminen i skolår 6. Betygsskalan föreslås bli sjugradig, och 
arbetsgruppen ska lägga fram förslag till hur den ska utformas. De ska också utar-
beta en modell för bedömningskriterier till den nya skalan, föreslå implemente-
ringsinsatser och belysa kompetensutvecklingsinsatser. Den nuvarande betygsska-
lan anses av den nya regeringen ha alltför få steg för att ge en riktig bild av elever-
nas kunskaper, och man menar att fler betygssteg bör innebära en ökad tydlighet 
för elever, samt för lärare en möjlighet till ökad precisering i bedömningen av 
elevers kunskaper och måluppfyllelse. Gruppens uppdrag ska redovisas i en de-
partementspromemoria senast den 15 oktober 2007 (Utbildningsdepartementet 
2007).  
  

Kritik mot nuvarande betygssystem 
 
Det har höjts kritiska röster mot dagens betygssystem och dess utformning. Ett av 
problemen har vi redan varit inne på, nämligen det faktum att det inte finns något 
sätt att objektivt bedöma kvalitativ kunskap. Att systemet har en inneboende mot-
sägelsefullhet kan exemplifieras med följande citat: 
 

Teoretisk kunskap är ingen ”avbildning” av världen utan en mänsklig konstruktion 
för att göra världen hanterbar och begriplig. Kunskap är på det viset inte sann eller 
osann, utan något som kan argumenteras för och prövas (SOU 1992:94) 

 
Citatet är hämtat från Läroplanskommitténs betänkande, och visar på den kun-
skapssyn LPO 94 kom att förmedla. Alltså brottas vi med problemet att kvalitativ 
kunskap är individuell, men ändå ska mätas mot uppställda mål som är gemen-
samma för alla. Ett annat problem är det lokala preciserandet av läroplanens löst 
formulerade mål. Man frågar sig om kunskapen hos lärarna på landets skolor var 
tillräcklig för att göra detta 1996. En studie av Tholin (2003) har visat att lärarna 
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ute på skolorna varken fick tid eller fortbildning i tillräcklig utsträckning för att 
kunna göra detta på ett bra sätt. Hans studie visar också att många lokalt utforma-
de kriterier inte alls stämmer överens med de centrala. Det är tydligt att betyg inte 
bara ses som ett mått på elevers kunskap, utan också som medel för att discipli-
nera eleverna. Många lärare uppger sig gå efter något som Tholin kallar inre mal-
lar för sin bedömning. Dessa inre mallar är lärares egna slutna system, där elever-
na aldrig har någon riktig möjlighet att få reda på exakt vad som krävs för att få ett 
visst betyg. Tholin är mycket kritisk till att statsmakten i princip inte alls ägnar 
något intresse åt de lokalt formulerade kriterierna. Ingen utvärdering har gjorts av 
dessa, men det ändå i förhållande till lokalt utformade kriterier eleverna ges betyg 
de tre första gångerna (a.a.). 
 
Tholin (2003) beskriver också att det redan från början rådde förvirring och oe-
nighet kring gränsen för betyget godkänd och kanske gör så fortfarande. Läropla-
nen talar om godkänd som en grundläggande miniminivå i ett ämne, som alla 
elever ska ges möjlighet att uppnå. Många lärare däremot uppfattade godkänd 
som motsvarande betyget tre i det förra betygssystemet. Detta skulle i så fall inne-
bära att en stor del elever inte skulle kunna nå godkänt, eftersom godkänd uppfat-
tades som en medelprestation. Detta bidrog även till att betyget MVG blev i prin-
cip ouppnåeligt, eftersom kraven blev så höga (a.a.). 
 
Som vi inledningsvis skrev har även Skolverket (2000) konstaterat att det finns 
stora skillnader ute på skolor avseende kunskaper om kursplanernas innehåll 
såväl som förståelsen av tankarna bakom betygssystemet. Som följd utav detta 
brister likvärdigheten i bedömning. 
 
Ytterligare kritik har rört det faktum att betygssystemet är så komplext att det blir 
helt omöjligt att greppa för betygssättande lärare. Kroksmark (2002) har studerat 
målen för skolår 9 i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Han har bru-
tit ner målen och räknat antalet krav på vad varje elev ska uppnå, inom respektive 
betygssteg godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. Summan av alla dessa 
mål når svindlande höjder, för år nio rör det sig om totalt 336 krav som lärare har 
att ta hänsyn till vid bedömning och betygssättning av elever i dessa tre ämnen. 
Kroksmark menar att det har saknats någon med övergripande ansvar, någon 
med samordnarfunktion, då kursplanerna konstruerades (a.a.). 
 

Nationella prov 
 
Intentionen med de nationella proven i svenska, matematik och engelska var att 
de skulle vara stödjande i stället för som vid tidigare standardprov styrande. De 
skulle ses som ett hjälpmedel vid likvärdig bedömning. I bilaga till regeringsbeslut 
1994-04-21 står följande att läsa: 
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Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att utarbeta betygskriterier i anslutning 
till de nya kursplanerna. Härigenom kan en jämförbarhet uppnås i betygssättningen. 
Särskilt när ett nytt system införs kan dock principen om en likvärdig betygssättning 
behöva stödjas med hjälp av centralt utformade prov. Det är även viktigt att med så-
dana fortsätta att ge en så god grund som möjligt för en rättvis betygssättning över 
landet, eftersom betygen har en stor roll som urvalsinstrument vid intagning till hög-
re utbildning (Skolverket 2004, s 9). 

 
Skolverket skulle nu tillhandahålla diagnostiskt material för skolår 2 och 7, samt 
ämnesprov för skolår 5 och 9. Ämnesproven för år nio var obligatoriska, medan 
övrigt material ställdes till förfogande (a.a.). 
 
Det nya sättet att se på kunskap ledde till en annorlunda utformning av ämnes-
prov jämfört med tidigare standardprov. Både elevuppgifter och rättningsarbete 
för ansvariga lärare blev mer omfattande. För att stödja lärarna arbetades ett be-
dömningsunderlag fram, i avsikt att ge exempel på hur bedömning av olika kvali-
teter kunde se ut. Man ville också bidra med en terminologi som skulle förenkla 
diskussionen kring bedömning av kvalitativ kunskap (Skolverket 2004).  
 
Tankarna bakom det nationella provsystemet står fortfarande fast och har inte 
ändrats. Däremot har diskussioner kring kvalitet och kvalitetssäkring vuxit sig 
starkare under senare år. Elevernas resultat vid de nationella proven har kommit 
att betraktas som ett mått på kvalitet på enskilda skolor. Den allmänna debatten 
har gällt ifall provens resultat kan anses vara tillförlitliga när bedömningen bottnar 
i en enskild lärares omdöme (Skolverket 2004). 
 
Detta är något av ett dilemma. Poängen med proven var från början att de skulle 
fylla en stödjande och utvecklande funktion. Om resultaten nu används som kva-
litetsstämpel på enskilda skolor ställs i stället högre krav på objektivitet i bedöm-
ning. Skolverket själva är tveksamma till om dessa två syften är förenliga (a.a.). 
 
Skolverket genomförde år 2003 en enkätundersökning bland lärare och rektorer 
på ett representativt urval av landets grundskolor, angående vad användarna anser 
om provsystemet. Resultatet redovisas i skriften Det nationella provsystemet i den 
målstyrda skolan (Skolverket 2004). Då vår undersökning gäller likvärdighet i 
bedömning är det av intresse att konstatera att 23 % av lärarna och 33 % av rekto-
rerna anser att de nationella proven i hög grad fungerar som stöd för principen 
om likvärdig bedömning. 54 % av lärarna och 46 % av rektorerna anser att de 
fungerar som stöd för likvärdig bedömning i ganska hög grad. Det förklaras dock 
inte på vilket sätt proven kan fungera som stöd för likvärdig bedömning. Under-
sökningen konstaterar också att lärare med mindre erfarenhet är mer tveksamma 
till om proven verkligen uppfyller syftet med att verka för likvärdighet än vad 
lärare med mer erfarenhet är. Här redovisas ingen förklaring till varför det är på 
detta sätt, men en möjlig tolkning skulle kunna vara att mindre erfarna inte har 
arbetat inom ramen för tidigare läroplaner, där en mer kvantitativ kunskapssyn 
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dominerade och där det var lättare att jämföra elevers resultat. Vi har tidigare i vår 
uppsats talat om att mycket av gamla läroplaner fortfarande sitter i väggarna, och 
att det finns en tendens att den gamla kunskapssynen överförs på det nya syste-
met utan tillräcklig reflektion över de teorier som ligger till grund för det nya. 
 
Mindre yrkeserfarna lärare beskriver också att proven styr utformningen av un-
dervisningen i högre grad än vad mer erfarna gör. De mindre erfarna upplever 
dock detta som positivt, och här gör Skolverket en egen möjlig tolkning som går 
ut på att de mindre erfarna eventuellt ser proven mer som stödjande än styrande 
(Skolverket 2004). En majoritet av lärare och rektorer anser att provresultaten 
används för pedagogisk uppföljning och diskussioner med kollegor. De flesta 
anser också att de har goda möjligheter till samarbete med kollegor avseende 
provens användning, medan samverkan mellan olika skolor är mycket ovanlig 
(a.a.). Generellt fokuserar svaren i Skolverkets enkät på hur resultaten av de na-
tionella proven används och diskuteras på olika nivåer. Det talas väldigt lite om 
att vägen till resultaten, det vill säga hur samverkan kring rättning och bedömning 
skulle kunna vara ett diskussionsområde. Detta avser vi fokusera i vår undersök-
ning. 
 
I skriften Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan (Skolverket 2004) 
diskuteras även den något kontroversiella teorin om att provens primära funktion 
kanske inte är att visa enskilda elevers resultat, utan att informera läraren om hur 
måluppfyllelse och olika kvalitetsnivåer kan prövas och bedömas: 
 

Stödet skulle då ligga i att proven, och framför allt de utförliga kommentarerna och 
bedömningsanvisningarna till uppgifterna, utgör förebild för lärarens övriga bedöm-
ningsarbete. Man skulle kanske kunna tala om en sorts likvärdighet genom förebild-
lighet […] Prov i ett provsystem som avses fungera betygsstödjande på detta sätt be-
höver egentligen inte genomföras av eleverna. Proven riktar sig primärt till lärarna. 
Det är en form av kommentarmaterial till kursplaner och betygskriterier där olika 
exempel på uppgifter och elevlösningar diskuteras och bedöms utifrån målbeskriv-
ningar och betygskriterier. Med detta som grund förväntas lärarna utveckla en form 
av kollektiv konsensus om hur elevers arbete på ett likvärdigt sätt ska bedömas i re-
lation till mål- och betygskriterier (a.a., s 87). 

 
Tanken känns något svindlande, men faktum är att denna syn har stöd i skolans 
styrsystem. LPO 94 formulerar kunskapskvaliteter som ska uppnås, medan inne-
håll i ämnen gemensamt ska formuleras av lärare och elever. Ett centraliserat 
prov med samma innehåll för alla passar inte in i detta system, vilket gör att pro-
ven bara kan ge exempel på hur mål och kriterier kan tillämpas på konkret stoff. 
Enligt denna tankegång blir proven betygsstödjande genom förebildlighet (Skol-
verket 2004). 
 
I den avslutande diskussionen i ovan nämnda skrift ställer sig Skolverket ett antal 
frågor kring likvärdighet. Mycket i deras undersökning talar för att betygssättning-
en av nationella prov inte är likvärdig. Ändå uppger både lärare och rektorer till 
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stor del att de upplever att proven fyller sin funktion i detta avseende. Hur kan 
detta förklaras?  
 
Från Skolverkets sida menar man att den enskilde läraren och/eller skolan tycker 
sig ha god förståelse för hur betygskriterier ska tolkas och hur olika kunskapskva-
liteter ska bedömas. Antingen sköter varje lärare sin egen betygssättning, eller har 
man på skolan kommit fram till någon form av konsensus i sina tolkningar. Detta 
fungerar bra så länge man inte konfronteras med andra lärares/skolors tolkningar. 
Något sådant samarbete verkar inte finnas i någon högre utsträckning, och till 
följd av detta framträder inte heller tolkningsskillnader. Skolverket menar att det 
är en brist att de inte vet hur eller i vilken utsträckning frågan diskuteras på vare 
sig lärarnivå, rektorsnivå eller kommunnivå. Vår avsikt är att utifrån ett lärarper-
spektiv beskriva hur samarbete sker och ifall det finns åsikter om hur samverkan i 
syfte att öka likvärdigheten skulle kunna förbättras. 
 
Låt oss avsluta detta avsnitt med att poängtera behovet av ett ständigt pågående 
professionellt samtal som en av nycklarna till likvärdighetsproblemets lösning. 
Punktinsatser i form av en studiedag här och där verkar inte göra så stor skillnad 
när det gäller att uppnå samsyn kring och kunskap om de teorier styrdokumenten 
vilar på. Kontinuiteten framstår alltmer som oerhört viktig. 
 

Bedömning av elevtexter 
 
Som lärare måste man bedöma och kommentera elevtexter varsamt, särskilt när 
dessa texter behandlar personliga ämnen. Elever lägger ibland ned mycket av sina 
tankar och känslor i sina texter. En negativ bedömning kan därför bli en sårande 
upplevelse (Palmér & Östlund- Stjärngårdh 2005). Läraren har dubbla roller i klass-
rummet. Hon eller han ska vara både pedagog och domare, både läsare som vill bli 
informerad och bedömare som skall kritisera och klassificera. Dessa dubbla roller 
måste en lärare kunna hantera. Ett sätt att hantera detta är att använda sig av en 
konsekvent modell för bedömning av texter som eleverna blir vana vid (a.a.).    
 
Om lärare tillsammans med elever vid skrivuppgifter kontinuerligt diskuterar en 
viss modell för bedömning och dess kriterier skulle det innebära att eleverna blev 
förtrogna med kriterierna för textbedömning. Det skulle i sin tur leda till större 
förståelse och acceptans för lärarens olika bedömningar av texter. En modell som 
skulle kunna användas är underlaget Kvalitet i elevtext som finns med i lärare-
handledningen till de nationella proven i svenska (se bil. 1)        
 
Palmér och Östlund- Stjärngårdh (2005) förespråkar medbedömning där två eller 
flera lärare bedömer samma text, eftersom lärare tolkar kraven för de olika be-
tygsstegen olika. För att komma tillrätta med detta är det nödvändigt med diskus-
sion och att konsensus råder mellan lärare på både lokal och kommunal nivå. En 
av fördelarna med detta är att tolkningen av de nationella målen och kriterierna 
blir säkrare om flera hjälps åt. Det ger läraren en styrka i diskussioner med elever 
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och leder till att de lättare kan tala om varför elevens text inte är godkänd eller 
motivera varför en text får Godkänt och inte Väl godkänt. För elevens del innebär 
medbedömning att de får rättvisare betyg. Genom att använda sig av medbedöm-
ning minskar man lärarens dilemma med den dubbla rollen i bedömningen. För 
att göra detta möjligt torde ökade resurser i form av tid vara nödvändigt. 

En lärare tenderar att bedöma texter skrivna av andra elever än sina elever hårda-
re. Läraren tar hänsyn till allt hon känner till om sina elever och denna kunskap 
påverkar självklart bedömningen (Palmér & Östlund- Stjärngårdh 2005). En möj-
lig anledning till detta kan vara att lärare tillämpar en etisk bedömning, när man 
har med sina egna elever att göra. Läraren skulle möjligen kunna ta med stimu-
lansaspekt och framtidsperspektiv i sin bedömning av texter. Stimulansaspekten 
innebär att läraren ger en elev ett betyg som hon i dagsläget inte har kvalifikatio-
ner för, men som skulle sporra henne att satsa lite extra för att i realiteten nå upp 
till detta betyg. Om läraren i sin bedömning tar med vilka personliga och sociala 
konsekvenser ett lägre betyg skulle innebära för just denna elev intar läraren ett 
s.k. framtidperspektiv i sin bedömning. Skulle de personliga och sociala konse-
kvenserna blir alltför negativa för en elev skulle läraren sätta ett högre betyg än 
vad eleven i realiteten har presterat. Resonemanget kring etisk bedömning kom-
mer att utvecklas mer ingåendelängre fram i texten (se avsnitt 3.5.2).     

Att bedömningen blir likvärdig är viktigt för den enskildes rättsäkerhet, men ock-
så för att betygen används till för att söka vidare till gymnasiet eller till högskolan. 
Den likvärdiga bedömningen uppnås bäst genom medbedömning (Palmér & 
Östlund- Stjärngårdh 2005). Vid medbedömning minskar med stor sannolikhet 
också inslaget av etisk bedömning. 

Lärares syn på bedömning 
 
Enligt Östlund-Stjärnegårdhs undersökning av gymnasieelevers texter i svenska 
(1999) är de sju viktigaste kriterierna som lärare främst tänker på när hon bedö-
mer en elevtext på IG/G-nivån följande: 
 

• Helhetsbedömning  
• Funktion i den angivna situationen   
• Relevant innehåll  
• Hur eleven har följ instruktionen 
• Anpassning till situationen  
• Röd tråd 
• Meningsbyggnad  

 
Det som lärare enligt undersökningen främst tänker på när man bedömer texter 
är helhetsintrycket. Det är vad man kallar för en holistisk bedömning som bygger 
på att plus och minus vägs ihop för de olika kriterierna och sedan sammanfattas i 
ett kvalitativt omdöme, oftast med ett betyg. I bedömningen ingår olika aspekter 
som exempelvis innehåll, disposition och språklig variation (Palmér & Östlund-
Stjärngårdh 2005). I slutändan är det helhetsintrycket som avgör omdömet.  Mot-
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satsen är den kvantitativa där bedömning räknas i poäng.  Läraren kan även till-
lämpa en analytisk bedömning. Där fokuserar och värderar man varje aspekt för 
sig. Den holistiska bedömningen är lika säker som en analytisk bedömning (a.a.).          
           
Det allra viktigaste kriteriet vid bedömning enligt Östlund-Stjärnegårdh (1999) är 
innehåll. Möjligheten att se någon skillnad avseende kön och ålder finns inte i 
hennes undersökning p.g.a. att materialet är för litet för att man skall kunna dra 
några sådana slutsatser. I bedömningsunderlaget till det nationella provet i svens-
ka krävs för betyget Godkänd att texten ska vara så pass tydlig att mottagaren inte 
störs i sin läsning. Men hur ser läraren på sin roll? Ser hon sig som mottagare 
trots den fiktiva situationen, med t ex en tidningsläsare som mottagare? Svårighe-
ten i sammanhanget är att lärare och elev har flera roller. Läraren har rollen som 
sändare av skrivundervisning som eleven mottar, eleven sänder sin text till läraren 
som i egenskap av mottagare också har rollen som bedömare av huruvida eleven 
har tillgodogjort sig undervisningen. Skrivuppgiften förutsätter att eleven tar den 
fiktiva situationen på allvar och att eleven försöker anpassa sig till den tänkta mot-
tagaren (a.a.). 
 
I Östlund-Stjärnegårdhs (1999) undersökning bedömde sex till sju grupper med 
fyra deltagare i varje grupp tolv inskickade texter som kom från det urval som 
Skolverket tar ut varje år. Urvalet representerade betygen IG-MVG, betyg som 
elevernas undervisande lärare hade satt. Texterna valdes från två olika prov för att 
ett visst tema inte skulle spela alltför stor roll. Av de tolv texterna är lärargrupper-
na bara överens om en enda. För en och samma text varierade betyget från IG till 
VG. För övriga texter varierar betygen också, men då inom två betygsteg IG/G, 
G/VG eller VG/MVG. Av de tolv texterna får sex samma betyg av den egna lära-
ren och av lärargruppen. Två av lärarnas IG-texter bedömdes av gruppen som G. 
Fyra texter får lägre betyg av lärargruppen. De tre texter som skickats in som 
MVG får samtliga VG av lärargruppen. Störst skillnad är en text som fått VG av 
läraren men som underkändes av lärargruppen.  
 
Östlund-Stjärnegårdh (1999) drar slutsatsen att det i de flesta fall är lättare att se 
till förtjänsten hos de egna eleverna och sätta lite högre betyg på dem. Hon tolkar 
också resultatet som att överensstämmelsen är något större på betygskalans mel-
lannivåer. Undersökningen visar en tendens att lärargruppen undviker ytterlig-
hetsbetygen, särskilt MVG. Vi betraktar dessa resultat som ytterligare ett argu-
ment för att samverkan vid bedömning är viktig.        
           
Betygsättandets etik 
 
Att lärare skall sätta betyg på elever vid vissa tillfällen under grundskolan, och 
vilka kriterier som gäller för olika betyg styrs av regelverk som är fattade i demo-
kratisk ordning. Detta är en del av ett större institutionellt system beslutat av sam-
hället.  Genom att gå in och arbeta i skolan samtycker man till besluten som är 
tagna. Därmed har läraren ett samhälligt legitimt krav att tillämpa detta betygssy-
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stem (Fjellström 2002). Men hur tillämpas det i konkreta situationer? Fjellström 
(a.a.) anser att den enskilde lärarens ställningstagande i betygsituationer i viss mån 
är obestämt av skolsystemet. Han menar att en lärares moraliska aspekter inte 
kan underordna sig samhällets fastställda regler i alla konkreta betygsituationer 
som kan uppkomma i skolan. LPO 94 hade inte som tidigare läroplaner för av-
sikt att detaljreglera skolan utan att i stället målstyra den och avsikten var att den 
skulle ges en mer bestämd utformning på lokal nivå.  För att göra läroplanen 
praktisk tillämpbar krävs mycket tolkning och utfyllnad på lokal nivå. Detta är en 
frihet som öppnar upp för ett visst tolkningsutrymme för skolledningens och 
lärarens omdöme (a.a.). 
         
Fjellström (2002) talar om den flertydliga handlingen där lärarens betygsättning 
inte bara baseras på elevens tidigare utförda prestationer utan också väger in hur 
detta påverkar eller stimulerar elevens framtida lärande, eftersom en viss betyg-
sättning kan få stora konsekvensen för en elev och till och med utgöra en nedgör-
ning eller utstötning av eleven. En sådan effekt är det ingen lärare som önskar, 
men argumenten mot att lärare skall använda sig av stimulansinslag i sin betyg-
sättning är att det krockar med de krav om saklighet och rättvisa som lärare och 
ämbetsmän har att uppfylla.  Syftet med kravet att det skall finnas saklighet och 
rättvisa i betygsättning oavsett var man går i landet är bl.a. för att det är en urvals-
faktor till högre studier som till sist kan påverka i vilken ekonomisk division man 
spelar i framtiden (a.a.). 
 
Nu är skolan inte den enda institutionen i samhället som sysslar med bedömning 
av olika slag och vars effekter kan bli livsavgörande. Fjellström (2002) jämför 
skolan med rättväsendet där det finns en naturlig plats för framtidsperspektiv och 
stimulansaspekten med vid bedömning av straffpåföljd. Det finns med en huma-
nism och en omsorg om varje människas oavsett tidigare handling samt att man 
hellre skall fria än att fälla.   
 
Läroplanens kriterier för betygsättning behöver inte tolkas som att det enbart 
handlar om prestationsbedömning enligt Fjellström (a.a.). Skolan är en viktig 
tillväxtzon skapad för barnens och samhällets bästa och det är i skolan som fram-
tiden byggs. Betygsättningen måste därför användas som ett instrument att för-
verkliga skolans mål. En alltför strikt tillämpning av betygsinstrumentet i alla en-
skilda och konkreta fall leder till att elevers slås ut. Används betygssystemet på ett 
sådant sätt är det inte särskilt lyckat. Skolledning och lärare måste använda sitt 
goda omdöme som vägledning, menar Fjellstöm (a.a.).  
 
Läraren kan inte bara nöja sig med att verkställa regler utan måste också ta på sig 
rollen som moraliskt subjekt. Det betyder att någon tar ansvar och gör självständi-
ga bedömningar och handlingar för elevers och samhällets bästa i betygsättning. 
Kommunens skolkontor, rektor och skolstyrelse tar viktiga beslut, men de kan 
bara ange en ram och riktpunkter. Det kommer enligt Fjellström (2002) därför 
alltid finnas ett behov av moralisk kompetens hos lärare och det kan bli nödvän-
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digt att gå emot överordnade riktlinjer och personer. En alltför långt driven etisk 
bedömning vid betygsättning skulle dock kunna ställa lärare inför flera svåra dis-
kussioner och dilemman. Skulle det vara ett allmänt känt och vedertaget kriteri-
um skulle många ambitiösa elever och engagerade föräldrar argumentera i oänd-
liga samtal på skolan och i telefon med läraren att just deras barn behöver högre 
betyg. Och vems framtida lidande är värst? Lärarkåren skulle bli en slags mora-
lens väktare, vilket lärarkåren inte har kompens för, och elevens kunskapsutveck-
ling skulle hamna i skymundan.                                      
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Metod 
 
Vi har valt att genomföra vår undersökning som en kvalitativ studie med fenome-
nografisk ansats. Den fenomenografiska ansatsen är relevant, eftersom undersök-
ningen skall försöka beskriva hur ett antal utbildade svensklärare uppfattar elev-
texter och vilka kvalitativa variationer det finns i deras sätt att beskriva bedöm-
ningen av dessa texter. Avsikten är också att studera hur lärarna beskriver att 
samarbetet rörande frågor om likvärdig bedömning fungerar.  
 
Fenomenografin handlar om att beskriva hur objekt i omvärlden uppfattas av 
människor, och att hitta kvalitativa skillnader i dessa beskrivningar. Strävan är att 
finna innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser (Larsson 
1986). Vi avser således beskriva en variation av uppfattningar kring vårt forsk-
ningsobjekt. 
 
Vi inleder vårt metodkapitel med en presentation av den fenomenografiska ansat-
sen, med koppling till vår bakgrund och litteraturgenomgång. Efter detta övergår 
vi till att beskriva det metodiska upplägget i vår undersökning. 
 
Vad är fenomenografi? 
 
Den fenomenografiska metoden började utvecklas under tidigt 1970-tal av Feren-
ce Marton vid Göteborgs Universitet. Marton fann att studenter som läste ett 
antal texter uppfattade innebörden i texterna olika. Uppfattningarna visade ett 
antal olika kvalitativa skillnader. Dessa ordnades hierarkiskt för att visa skillnader 
i innehållslig förståelse. (Stensmo 2002). Man började intressera sig för männi-
skors sätt att erfara fenomen och hur omvärlden framträder för människan. Detta 
benämner fenomenograferna som den andra ordningens perspektiv.  
 
Ordet fenomenografi kommer från grekiskan och är en sammansättning av fe-
nomenon som betyder det som visar sig själv och grafia betyder beskrivning 
(Kroksmark 1994). Den fenomenografiska metoden går just ut på att beskriva 
variationen av de uppfattningar om objekt och händelser – fenomen i fenomeno-
grafernas terminologi - i omvärlden som finns inom en grupp människor (Stens-
mo 2002). Forskningen strävar efter att beskriva skillnader i hur människor be-
traktar världen. Syftet är inte bara att få fram kvalitativt skilda sätt att erfara olika 
fenomen utan även att försöka finna det totala antalet sätt människor inom en 
grupp erfar ett fenomen (Marton 2000). 
 
En central utgångspunkt inom vissa fenomenografiska studier är livsvärldsfiloso-
fin. I livsvärlden lever vi våra vardagsliv. Vi tar den alltid förgiven och har en na-
turlig inställning till den eftersom vi i vår vardag aldrig ifrågasätter verkligheten i 
sig själv. Vår uppfattning om livsvärlden består inte endast av fysiska fakta utan är 
ett resultat av en levd och konkret erfarenhet. Grunden för vår uppfattning om 
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livsvärlden är ett resultat av vår så kallade mederfarenhet. Människan tillägnar sig 
kunskap om olika företeelser i livsvärlden implicit. Hennes kunskap om livsvärl-
den är tagna för givna och blir det så länge som de inte utmanas av någon empi-
risk förståelse eller andra kvalitativt annorlunda uppfattningar av samma innehåll 
(Kroksmark 1990). 
 
Människan erfar i livsvärlden en mening med saker och ting som är kvalitativ och 
komplex. Det betyder enligt Kroksmark (1990) att vi erfar ett ting i livsvärlden i 
en mederfarenhet, vilket innebär att vi erfar ett ting mer än genom våra sinnen. 
När vi exempelvis ser en polis ser vi inte bara en människa av kött och blod som 
utför en viss handling. Polisen är också en gestaltning av en vidare innebörd, näm-
ligen rollen som lagens väktare. Vi tar med oss vår tidigare erfarenhet av polisen 
in i nya situationer. När vi möter polisen vid ett senare tillfälle mederfars därför 
annat hos polisen som inte är fysiskt uppenbart i situationen. Vår totala erfaren-
het är alltså större än den direkta erfarenheten (Kroksmark 1990). Människan 
kan utvidga sin livsvärld efterhand som hon tillägnar sig större erfarenhet.  
 
Hur lärare erfar och bedömer elevtexter kan bero på lärarens mederfarenhet och 
är troligtvis betydligt mer komplex än lärarhandledningar och skolverkets riktlin-
jer för bedömning av elevtexter. En skola utvecklar sin egen skolkod och en lä-
rarkår som inte ges möjligheter till att utvidga sin livsvärld genom bland annat 
samtal kollegor emellan och samarbete med andra skolor, riskerar att bli kvar i 
sin egen värld. Där gör man saker som man brukar göra och där är tid för reflek-
tion och utveckling begränsad. Övergången till nytt betygsystem var ett paradigm-
skifte som krävde ett helt nytt sätt att se på kunskap, men framför allt att bedöma 
elevers kunskaper.  Tid för fortbildning av lärare i övergången till nytt system, var 
ytterst sparsam och därmed begränsades möjligheten till att utvidga deras livsvärld 
så att den inrymde det nya betygsystemet. Lärarkåren gick in i ett helt nytt betyg-
system med en livsvärld och erfarenheter som inte alltid var tillämpbara i det nya. 
Det kan efterhand uppstå en generationsklyfta där yngre lärare som utbildas in i 
det målrelaterade betygsystemet erfar bedömning och betygsättning helt olikt sina 
äldre kollegor.  
 

Att erfara  
 
Fenomenograferna utgår från antagandet att människan erfar samma saker, men 
på olika sätt utan att medvetet reflektera över det (Kroksmark 1994). I vår vardag 
vållar detta i regel inga större problem och får heller inga långtgående konsekven-
ser. Konsekvenser kan det däremot få inom skolan där lärare som skall rätta ett 
nationellt prov uppfattar bedömningskriterierna olika inom en skola eller mellan 
skolor.  
 
Vi har i vår litteraturgenomgång konstaterat att det är tveksamt om det överhu-
vudtaget är möjligt att få en nationellt eller lokalt likvärdig bedömning och betyg-
sättning av elevtexter. Ett sådant påstående får stöd av Marton och Booth (2000) 
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som säger att människan inte kan vara medveten om allting samtidigt och på 
samma sätt. Vore det så skulle det inte finnas några skillnader mellan individer 
beträffande deras erfarande och därmed deras handlingar. Skillnader finns och 
det är något som Skolverket försöker att minimera så långt som möjligt, bland 
annat genom olika styrdokument och riktlinjer. 
 
Vårt medvetande är skiktat (a.a.) vilket betyder att vissa saker utgör kärnan och är 
föremål för ett fokuserat medvetande. De flesta saker utanför kärnan är vi tillräck-
ligt medvetna om för att de skall kunna dras in i kärnan om förutsättningarna 
skulle förändras. Lärarhandledningen till de nationella proven i svenska skall 
utgöra kärnan för att säkra en rättvis och likvärdig bedömning, men kan även vara 
ett sätt att öka lärarens fokuserade medvetande.      
 
Anledningen till att människors sätt att erfara samma sak varierar är bland annat 
att vi urskiljer olika delar av helheten. Detta är förenat med ett fokuserat med-
vetande. Alla delar behöver inte vara utsatta för ett fokuserat medvetande utan de 
kan åtskiljas och erfaras en efter en i en sekvens (Marton & Booth 2000). Enligt 
detta sätt att resonera skulle en förklaring till att lärare bedömer texter olika vara 
om läraren tillämpar en holistisk eller analytisk bedömning av texter. Den holis-
tiska och analytiska bedömningen beskrevs i kap. 1.7.  
 
Lärarhandledningen och bedömningsunderlaget som medföljer det nationella 
provet kan bidra till att öka det fokuserade medvetandet och begränsa variationen 
av olika aspekter vid bedömningen av elevtexter genom att noggrant precisera och 
definiera olika aspekter som skall utgöra en grund för olika betygsnivåer (se bilaga 
1). Man ska dock vara medveten om att människans sätt att erfara någonting är en 
intern relation mellan den som erfar (subjektet) och det som erfars (objektet). Vi 
kan inte skilja den som beskriver från beskrivningen, utan måste se det som att 
det är en beskrivning av den interna relationen mellan personen och fenomenet 
(Marton & Booth 2000). Eftersom det är en personlig beskrivning av någonting 
och människan inte kan var medvetet fokuserad på allt samtidigt betyder det att 
det inte finns någon fullständig definitiv beskrivning av någonting, och våra be-
skrivningar motiveras alltid av våra syften (a.a.). Beskrivningen ger en ofullständig 
bild och endast en sida av fenomenet utifrån den personens perspektiv, med den 
personens historia som bakgrund (a.a.). Det skulle innebära att lärarhandledning-
en till de nationella proven inte kan vara fullständig, det finns möjligheter för 
personliga infallsvinklar och kanske hänsynstagande till bedömningen beroende 
på syftet.     
 

Beskrivningskategorier  
 
Beskrivningskategorier är en benämning av olika sätt att erfara fenomen. En 
sammansättning av alla framkomna kategorier som omfattar distinkta gruppering-
ar av aspekter av ett fenomen kallas för utfallsrummet. Anspråket på giltigheten 
görs i förhållande till tillgänglig data. Fenomenografin försöker inte att få fram så 
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många aspekter som möjligt utan det är de kvalitativa skillnaderna man försöker 
beskriva. Beskrivningskategorin är en rimlig sammanfattning av utmärkande drag 
av ett möjligt sätt att erfara någonting med hänsyn till tillgänglig data (Marton & 
Booth 2000). 
 
Utfallsrummet för olika kvalitativa kategorier är inte oändligt. Det borde rimligtvis 
vara begränsat när utbildade lärare i ämnet svenska erfar en och samma elevtext, 
eftersom det i annat fall skulle innebära att varje lärare skulle ha erfarit varje text 
på olika sätt och olika från gång till gång. Människan skulle leva i olika världar, 
hon skulle inte ha förmågan att kommunicera med sin omgivning, eftersom det 
inte skulle finnas någon beständighet (Marton & Booth 2000).  
 
Trots förändringar och variationer i lärares sätt att erfara elevtexter finns det ett 
antal likheter i deras sätt att se på elevtexter, eftersom lärare kan diskutera med 
varandra om vad som är en bra text. (se kap 1.7.2) För att detta skall vara möjligt 
måste antalet likheter eller antalet kritiska aspekter som definierar fenomenet 
vara begränsat (Marton & Booth 2000). Dessa likheter och begränsade aspekter 
på ett fenomen benämns som beskrivningskategorier. 
 

Vår undersökning  
 
Vår undersökning fokuserar i första ledet på att studera hur en grupp lärare be-
skriver sin bedömning av elevtexter i svenska. Detta sker genom att tio svensklä-
rare vid olika skolor i Jönköpings kommun läser samma texter och gör en be-
dömning av dessa.  
 
I ett andra led genomförs intervjuer med de tio lärarna, där syftet är att få klarhet 
i respektive lärares tankegångar bedömnings- och betygssättningsprocessen. Vida-
re fokuserar intervjun även på hur samarbetet mellan lärare och/eller skolenheter 
i syfte att öka likvärdigheten vid bedömning ser ut.  Tidigare studier har påvisat 
brister i likvärdighet, och Skolverket (2004) ser samarbete som en väg till ökad 
likvärdighet. Av den anledningen läggs i våra intervjuer stor vikt vid forskningsfrå-
gan om samarbete. 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen kommer att ske i två steg. Samtliga tio lärare får läsa och bedö-
ma två elevtexter. Lärarnas bedömning och kommentarer kring dessa texter fyller 
en viktig funktion vid de enskilda intervjuer som sedan kommer. Intervjuerna 
kommer till viss del byggas på frågor kring den bedömning som har gjorts av tex-
terna, därför betraktar vi textläsningen som en viktig utgångspunkt. 
 
Innan intervjuerna genomförs ska var och en av de tio lärarna enskilt läsa igenom, 
bedöma och betygssätta två elevtexter skrivna vid 2006 års nationella prov i svens-
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ka. Till sin hjälp vid denna bedömning får lärarna tillgång till Skolverkets bedöm-
ningsunderlag för rättning av nationella prov, Kvalitet i elevtext (se bilaga 1). De 
får också elevinstruktionerna till uppsatsämnena (se bilaga 2)för att tydligt kunna 
se vilken uppgift eleverna har haft framför sig när de skrev sina texter. Lärarna 
ombeds läsa, kommentera och betygssätta på det sätt de hade gjort om situatio-
nen varit äkta. Detta är också anledningen till att de får tillgång till Skolverkets 
material.  
 
När proven bedöms i såväl ordinarie undervisning som i denna studie, förväntas 
lärarna utgå från ett antal hållpunkter kring textkvalitet. Dessa hållpunkter har 
fem huvudrubriker: 
 
- kommunikativ kvalitet 
- innehållslig kvalitet 
- sammanhang och upplägg 
- språklig kvalitet  
- skrivregler 
 
Varje huvudrubrik har ett antal underrubriker, vilket gör att det totala antalet 
hållpunkter att ta hänsyn till vid bedömning utifrån Skolverkets anvisningar är 16 
stycken. Man ska i sammanhanget också ta ställning till alla punkter i förhållande 
till de olika betygsstegen G, VG och MVG. Vi anser att bedömningsunderlaget är 
så omfattande och komplext att någon form av rangordning kring vad som är 
viktigast att ta fasta på förmodligen kommer att ske. Det är av största intresse att 
se variationen som kan tänkas framkomma. 
 
Intervjusamtal 
 
Med utgångspunkt i syfte, frågeställningar och vald forskningsansats föll det sig 
naturligt att välja intervjun som datainsamlingsmetod. Fenomenograferna använ-
der ofta denna metod, för att man genom intervjun får bästa möjligheten att när-
ma sig informantens sätt att erfara det aktuella forskningsobjektet. Objekten i vår 
studie är bedömning av elevtexter och samarbete kring denna bedömning. Fe-
nomenet är hur objekten visar sig för informanterna och vad som träder fram i 
deras beskrivning av dem. Vårt arbete ligger således i att gestalta innebörden i 
aspekter kring fenomenet, samt upptäcka variationer och kvalitativa skillnader. 
 
En bedömnings- och betygssättningsprocess är komplicerad, och innefattar över-
väganden som varken skulle vara observerbara eller lämpa sig för korta, precist 
utformade enkätfrågor. Intervjun ger oss en möjlighet att ställa följdfrågor och 
fördjupa det som är verkligt intressant för undersökningens syfte. För att få ut 
mesta möjliga av intervjusamtalen kommer vi att använda en intervjuform med 
öppna, halvstrukturerade frågor. Det ger informanten möjlighet att svara fritt efter 
sin egen uppfattning, och vi som intervjuare har flexibiliteten att följa upp infor-
mantens svar. Flexibilitet är viktigt, eftersom nya upptäckter kan göras av både 
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forskaren och informanten under intervjuns gång. I en intervju med mer struktu-
rerade frågor hade denna kunskap kunnat gå förlorad (Kvale 1997). 
 
Intervjuguiden kommer att utformas utifrån våra teoretiska kunskaper samt utfal-
let av kommentarer vid textläsningen. I enlighet med vad Kvale (1997) beskriver 
vill vi skapa ett antal tematiska forskningsfrågor som utgör skelettet i intervjusam-
talet. Utifrån dessa konstrueras sedan intervjufrågor som både konkretiserar de 
tematiska frågorna och bidrar till dynamiken i samtalet.  
 
Den dynamiska aspekten av intervjun är viktig av flera skäl. En intervju är en 
mellanmänsklig situation, och om den intervjuade ska vilja tala om sina upplevel-
ser och känslor är det viktigt att skapa ett positivt samspel mellan forskaren och 
intervjupersonen. Det viktiga är att få fram intervjupersonernas spontana uppfatt-
ningar av den levda världen (a.a.).  
 
Intervjufrågorna kommer att konstrueras på ett sådant sätt att man undviker att 
beröra teoretiska begrepp som framkommit i vår litteraturgenomgång, eftersom 
detta skulle kunna påverka informanten i en viss riktning. Det blir i stället en 
uppgift i analysskedet av undersökningen att försöka beskriva de uppfattningar 
som finns i intervjumaterialet och ordna dessa i beskrivande kategorier. Att an-
vända sig av tematiska frågor som ett skelett är en fördel, eftersom det kan under-
lätta i analysskedet. En annan fördel är att det under intervjun finns möjlighet att 
klargöra innebörden av svaren med hänsyn till de kategorier som kommer att 
användas vid analysen (Kvale 1997).  
 
Urval av informanter och texter 
 
Två lärare på vardera fem olika 7-9-skolor i kommunen kommer att ingå i studi-
en. För urval av informanter kommer vi att kontakta skolledningen på respektive 
skolenhet för att presentera syftet med vår undersökning och vilka urvalskriterier 
som gäller för de tilltänkta informanterna. Dessa urvalskriterier innebär att vi vill 
ha utbildade svensklärare med erfarenhet av bedömning av nationella prov. Skol-
ledarna ombads diskutera detta med sina lärare och sedan återkomma till oss 
med namn på personer vi kan kontakta. I vår första kontakt med utvalda infor-
manter presenteras syftet med studien. De upplyses om att deras deltagande 
kommer att ta cirka 2x60 min. Vid det första tillfället handlar deras medverkan 
om textläsning och bedömning, och vid det andra om ett intervjusamtal baserat 
på textbedömningen. Vi upplyser också om att de garanteras anonymitet, då re-
sultaten kommer att redovisas på ett sätt som gör att varken skolenheter eller 
personer kommer att kunna identifieras. Lärarna själva ombeds föreslå var text-
läsningen och intervjuerna ska äga rum. Vi upplyser om att samtliga intervjuer 
kommer att spelas in, vilket man som informant måste ge sin tillåtelse till om man 
samtycker till att delta i undersökningen. Beräknad tidsåtgång för varje intervju 
kommer att bli cirka 45-60 minuter. 
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Det känns i sammanhanget viktigt att även informera lärare och skolledare om att 
studien inte har som ambition att se om någon kan ge rätta eller lämpliga svar på 
frågor kring fenomenet bedömning (Selghed 2004). Vi söker inte förklaringar, 
utan avser beskriva en variation av uppfattningar kring vårt forskningsobjekt. 
 
Vad gäller urvalet av texter har vi till viss del tagit fasta på Östlund-Stjärnegårdhs 
(1999) undersökning, som pekar på att det finns en tendens att lärare undviker att 
sätta ytterlighetsbetygen. Vi har valt en text som bedömdes ligga i det undre skik-
tet av G-betyget, samt en som bedömdes med MVG-betyget. Grundbedömningen 
av dessa båda texter gjordes under vårterminen 2006 av den svensklärare som var 
ansvarig betygssättare för de två elever vars texter vi valt att använda. Läraren hade 
haft eleverna i sin svenskundervisning i nästan tre år. Östlund-Stjärnegårdh (1999) 
drog slutsatsen att det i de flesta fall är lättare för en lärare i bedömningssituatio-
nen att se till förtjänsten hos de egna eleverna och sätta högre betyg på dem än 
vad man gör på en okänd elevs text. Överensstämmelsen visade sig vara högre på 
betygsskalans mellannivåer. Mot bakgrund av detta antog vi att valet av två ytter-
lighetstexter skulle ge större innehållslig dynamik åt intervjusamtalen. 
 

Etiska resonemang 
 
Vi kommer att följa de principer som humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådet (Vetenskapsrådet 2002) anser vara viktiga för en etiskt försvarbar stu-
die, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi informerar berörda personer om upplägget och syftet med 
undersökningen, samt på vilka villkor de samtycker till att ingå i studien. Delta-
gande är givetvis frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vi anonymiserar skolor 
och personer på ett sätt som gör att deras identitet inte avslöjas någonstans i studi-
en. Insamlade data kommer endast att nyttjas av oss och i vår studie. Under inter-
vjusamtalet förväntas läraren ge en beskrivning av sin egen bedömning av två tex-
ter skrivna vid ett nationellt prov i svenska. Enligt Selghed (2004) kan frågor om 
bedömning vara ett känsligt område för lärare. Han menar att de på förhand 
uppställda mål och kriterier som bedömningen ska vila på kan vara svåra att få 
grepp om, vilket gör det svårt att redovisa hur man har tänkt. Han menar vidare 
att det på grund av osäkerhet finns viss risk för att läraren i stället hänger sig åt 
retorik, det vill säga hellre redogör för intentionerna med bedömning och betygs-
sättning än sina egna uppfattningar. Vi tror att läsandet och bedömandet av två 
specifika texter kan underlätta då lärarna ska beskriva hur de bedömer elevtexter. 
 
Att bedöma och betygssätta kan också bli känsligt av den anledningen att läraren i 
sin bedömning av elevers prestationer indirekt gör en bedömning av sina egna 
prestationer. Det är ju ändå i någon mån så att det är lärarens ansvar att hjälpa 
eleverna framåt i en inlärningsprocess. Lärarna i vår undersökning behöver inte 
tänka på detta, då det inte är de egna elevernas texter som ska bedömas. Detta 
kan tänkas underlätta situationen för dem. 
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Analys 
 
Bearbetningen av intervjuerna syftar inte enbart till att hitta hur lärare erfar samma 
elevtexter och hur detta tar sig i uttryck i bedömningen av texterna. Analysen skall 
inte bara hitta lärarnas olika sätt att se på elevtexterna utan den skall också sträva 
efter att så bra som möjligt beskriva olika typer av resonemang. På så vis utformas 
ett antal olika kategorier. De olika kategorierna skall vara kvalitativt skilda åt, vilket 
innebär att de representerar skilda sätt att erfara olika aspekter i en elevtext.                   
 
Huvudmetoden för vår analys och presentation av resultatet kommer att vara en 
meningskategorisering. På detta sätt kan man dela in informanternas skilda upp-
fattningar om samma elevtexter i olika kategorier. Huvudkategorierna i vår un-
dersökning kommer att delas in i ett antal olika underkategorier. Underkategori-
erna utgörs av intervjupersonernas egna ord om hur man resonerar kring olika 
aspekter av innehållslig och språklig kvalitet i elevtexterna.   
 
Det första steget i själva analysen av undersökningen som omfattar hur lärare 
bedömer elevtexterna utifrån ett antal olika kriterier, börjar med utskrift av inter-
vjumaterialet. Nästa steg blir att ta bort överflödigt material som avvikelser, upp-
repningar, och skilja på det väsentliga och oväsentliga (Kvale 1997).       
 
Därefter strävar vi att klarlägga de intervjuades egna uppfattningar. Vi försöker 
finna hur varje intervjuperson diskuterar och tar sig an varje kategori var för sig, 
allt för att avgöra textens kvalité. Vi granskar en särskild aspekt i en intervju i för-
hållande till utdrag från andra intervjuer i undersökningen som rör samma tema. 
Sedan beaktar man ett urval eller hela utdrag som innefattar särskilt intressanta 
sätt att hantera problemet på. Intervjumaterialet bryts ned till enheter som med 
hjälp av ord eller beteckningar som kan kategoriseras. Detta sätt att gå till väga vid 
analys av en kvalitativ undersökning kallas för öppen kodning (Stensmo 2002).  
 
Gestaltningen i de olika svaren uppstår efter att man jämfört olika svar och där 
man söker efter likheter och skillnader i intervjusvaren. Analysen är en process 
som kräver läsning och reflektion och läsning och reflektion. Det gäller att inte 
nöja sig med resultaten man först kommer fram till, utan kritiskt granska de kate-
gorier man har upprättat, allt för att upptäcka dimensioner i svaren som kräver 
nya formuleringar och för att öka chanser till att formulera helt nya kategorier. 
Resultatet av denna analys blir att man kan identifiera ett antal kvalitativt skilda 
sätt på vilka en och samma situation eller objekt har erfarits (Larsson 1986).   
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Resultat 
 
Som ett första steg i vår undersökning lät vi tio svensklärare läsa, skriftligt kom-
mentera och betygsbedöma två elevtexter skrivna vid nationella prov i svenska 
2006.  Kort efter detta intervjuades respektive lärare om bedömningsprocessen. 
Syftet med föreliggande uppsats är att presentera hur denna grupp lärare beskri-
ver sin bedömning av elevtexter i svenska, samt hur de beskriver samarbetet på 
respektive skola och mellan olika skolenheter. 
 
Vi betraktar bedömningen av ovan nämnda två elevtexter som en viktig grund för 
det vidare resonemanget kring hur lärare tänker när de bedömer elevtext. De två 
specifika texterna utgör således en referensram som hjälper till att öka konkretio-
nen i lärarnas resonemang, eftersom vi här tydligt har sett att både tankegångar 
kring bedömning och själva betygssättningen skiljer sig åt. De generella utsagorna 
kring bedömning av elevtexter blir intressantare om man betraktar dem mot bak-
grund av hur lärarna har resonerat kring de båda specifika texterna. I den inle-
dande delen av resultatkapitlet vill vi därför i en översikt visa hur de två texterna 
betygsbedömdes, samt hur denna bedömning har motiverats i skriftliga kommen-
tarer och i intervjusamtalen. 
 
Redovisningen av innehållet i den empiriska studien är uppdelat i två avsnitt, som 
vi kallar del I och del II.  Avsikten med det första av dessa båda avsnitt är att visa 
den variation som finns i hur lärarna beskriver sin bedömning av elevtexter i 
svenska (frågeställning 1). Här fokuseras dels på bedömningsprocessen, dels på 
betygssättningen. En noggrann granskning och analys av dessa båda områden har 
resulterat i ett antal beskrivningskategorier, som kommer att redovisas med stöd 
av citat under respektive rubrik. Varje beskrivningskategori utgör ett sätt att upp-
fatta objektet bedömning av elevtexter, som är kvalitativt skilt från andra beskriv-
ningskategorier. Tillsammans utgör samtliga kategorier utfallsrummet, det vill 
säga vårt resultat. 
 
Innehållet i det andra avsnittet visar hur lärare beskriver samarbetet på den egna 
skolan och mellan skolor i syfte att öka likvärdigheten vid bedömning av elevtex-
ter.  Även detta kapitel utgörs av två områden, där det första representerar lärar-
nas beskrivning av den faktiska samarbetssituationen i dagsläget, och det andra 
representerar beskrivningar av vilka fördelar man kan se med samarbete. Objek-
tet i detta fall är samarbete, och beskrivningskategorierna utgör olika sätt att upp-
fatta detta objekt. Precis som i första delen exemplifieras beskrivningskategorierna 
med hjälp av citat. Intervjuaren förekommer med initialen I i de sammanhang 
där själva frågan kan anses vara viktig för förståelsen av en utsaga. Var och en av 
de tio lärarna betecknas med en siffra från 1-10. Varje utsaga betraktas som ett 
citat, med efterföljande hänvisning till den siffra som betecknar läraren. Väntan 
och pausering markeras med tre punkter och borttagna ord eller meningar i en 
utsaga markeras med snedstreck, tre punkter, snedstreck. Om ord har betonats 
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starkt i intervjun har vi vid utskrift kursiverat dessa. Intervjuerna har skrivits ut 
ordagrant, men i citaten har en viss språklig finjustering gjorts för läsbarhetens 
skull. För betygsstegen används förkortningarna G (godkänd), VG (väl godkänd) 
och MVG (mycket väl godkänd). Även förkortningen IG (icke godkänd) före-
kommer i vissa intervjuutsagor. 
 
I följande figur presenteras en översikt över resultatkapitlet: 

 
 

 

INLEDANDE DEL (kap 5.1) 
 

DE SPECIFIKA TEXTERNA – ÖVERSIKT 

• TEXT 1: VÄNDPUNKT (kap 5.1.1) 

• TEXT 2: VIKTIGT FÖR DAGENS UNGDOM  (kap 
5.1.2) 

 

DEL I: HUR BESKRIVER EN GRUPP 
LÄRARE SIN BEDÖMNING AV 

ELEVTEXTER I SVENSKA? 

PROCESSEN 
 (kap 5.2) 

BETYGSSÄTTNINGEN 
(kap 5.3) 

 
  

 

 

DEL II: HUR SAMARBETAR LÄRARE/SKOLOR FÖR ATT ÖKA 
LIKVÄRDIGHETEN VID BEDÖMNING? 

 

SAMARBETET IDAG 
(kap 5.4) 

FÖRDELAR MED 
SAMARBETE 

(kap 5.5) 

 
Figur 1: Resultatkapitlets upplägg schematiskt. Den inledande delen utgör en översikt över de två 
specifika elevtexter som respektive lärare har läst och bedömt.  
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Del I svarar mot vår första frågeställning, där Processen beskriver tillvägagångssät-

el II behandlar vår andra frågeställning. I Samarbetet idag beskriver lärarna den 

 

io lärare på fem olika skolor har läst två texter vardera. Med sig vid detta tillfälle 

områden. Den en

ext 1 - Vändpunkt 

ledningsvis granskas texten Vändpunkt, som utav de tio lärarna betygsbedömts 

Den här eleven har en väldigt god språkbehandling /…/ Den är tydlig och kronolo-

 
 

                                                          

tet vid läsning och bedömning. Betygssättningen kan betraktas som ett resultat av 
processen och därmed en del av den. Vi vill i vårt resultat dock visa en mer all-
män beskrivning av vad som krävs för att få ett specifikt betyg, samt vilka andra 
faktorer än texten i sig som vägs in vid betygssättning. Vi anser att allt sammanta-
get bidrar till att besvara vår första frågeställning. 
 
D
faktiska samarbetssituationen som den ser ut i dagsläget, inom skolor och mellan 
skolor.  Fördelar med samarbete innehåller beskrivningar av nyttan av samarbete 
på ett mer generellt plan. 
 

De specifika texterna – en översikt
 
T
hade de elevinstruktionen till ämnena3 (bilaga 2), samt bedömningsunderlaget 
Kvalitet i elevtext4 (bilaga 1). Våra två elevtexter är skrivna inom två olika ämnes-

a kommer att benämnas som Vändpunkt, den andra som Vik-
tigt för dagens ungdom. Vi resonerar i denna översikt kring hur bedömningen av 
texterna sett ut, och exemplifierar lärarnas resonemang med hjälp av citat från 
skriftliga kommentarer och intervjuer. 
 
T
 
In
med fem VG och fem MVG. De lärare som bedömt texten med MVG lyfter i 
första hand fram hur texten är uppbyggd, att den är personligt och känslosamt 
skriven, samt att eleven har ett gott språkbruk. De ser och nämner språkliga brister 
i texten, men anser inte att det drar ner helhetsintrycket av att det är en MVG-text: 
 

gisk och man ser den här vändpunkten väldigt väl /…/ Den är ju oerhört personlig 
och ändå lyckas skribenten hålla berättandet på en sorts allmän nivå /…/ Sen att det 
är några saker som stör gör att jag sätter minus. Men jag tycker ändå att det är en 
MVG-uppsats. Och jag funderade på om den här eleven tyckte att det var en effekt 
att skriva jag, jag, jag, men för mig funkar det inte riktigt där. Men … ja … Jag tycker 
att det är en jättebra text (9). 

 
 

 
3 Vid uppsatsskrivande inom ramen för NP i svenska får varje elev välja mellan fyra olika ämnen. 
Ämnena klargörs i en medföljande elevinstruktion. 
4 Skolverket tillhandahåller ett lärarhäfte med bedömningsanvisningar för NP i svenska i sin helhet, 
där den schematiska uppställningen Kvalitet i elevtext ingår. 
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Även de lärare som bedömt uppsatsen med betyget VG ser klara förtjänster i 

För MV  skulle hon ha en större variation i meningsinledningar. Det är det första 

g skulle svårligen tänka mig att någon skulle sätta MVG på den här, för den har 

Följande citat är ett xempel på hur texten vid en första genomläsning betraktades 

Det för t på uppgiften och som har 

 
Båda grupperna lyfter i sina kommentarer fram ungefär samma saker, men lägger 

Text 2 – V ktigt för dagens ungdom 

exten Viktigt för dagens ungdom bedömdes av halva lärargruppen som en godkänd 

Ja, jag har ju ge en känns som… en kladd lite grann… Den eleven har 

texten, och lyfter fram den genomtänkta dispositionen. Språket upplevs dock dra 
ner helhetsintrycket. Gemensamt för de flesta som satt VG är att de framhåller 
texten som en självklar VG-text. En utav dem tvekade något mellan G och VG. 
Detta är intressant att ha i åtanke i del II av vår resultatredovisning, där majorite-
ten av lärarna beskriver att de sällan väljer att lämna över vad de själva kallar 
självklara texter till en medbedömare. Citaten som följer beskriver hur denna 
lärargrupp betraktar uppsatsen: 

 
G

jag skulle säga… Det är ett ordval, ett språk som är… Det är inte sådär 100 alltså. 
Som en MVG ska ha tycker jag. Det är det inte /…/ Den är inte MVG… språkligt. 
Jag ser det (7). 
 
Ja
för stora brister. Det är jag helt klar över (10). 

 
e

som mycket bra, men vid ytterligare genomläsningar lyftes bristerna: 
  
sta intrycket var… Ja, här har vi en som har titta

med före, vändpunkten och sedan hur det blev efter. Personligt också. Det var för-
sta gången jag läste. Sen andra gången så… kändes den lite banal… ungefär som att 
här har jag skrivit mitt livs historia eller nånting sånt där… Nej, det blir G /…/ Jag var 
aldrig uppe på MVG-nivå. Den blev liksom lite för monoton, det var samma typ av 
meningar (8). 

betoningen olika. MVG-gruppen talar om innehåll som så pass tyngre vägande än 
form och språk att det uppväger eventuella brister, medan VG-gruppen anser att 
bristerna i form och språk gör att texten inte kan få MVG. 

 
i

 
T
prestation (G) och av andra halvan som en prestation som ej når upp till G. De 
flesta av dem som har satt G känner sig förhållandevis säkra på att texten verkligen 
når upp till detta betyg. De ser brister i språket och att texten saknar djup, men 
lyfter också fram att instruktionen följs och att det finns en struktur och en röd 
tråd i texten. Följande citat är ett exempel på detta: 

 
tt den ett G. D

ju tänkt lite, men orkar inte eller vill inte utveckla sina tankar. Det är en början och 
ett slut och en röd tråd, och det är inte jättemycket skrivfel och stavfel och så. Men 
det är inget djup, och den känns… som bara ett utkast tycker jag. Men det är ingen 
tvekan om att det är ett G för mig /…/ man ser ändå att eleven har klarat det vikti-
gaste (9). 
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Hälften av lärarna anser inte att texten når upp till kraven för G. Flera av dem 

Eleven har hållt sig till ämnet, vad som är viktigt för honom/henne. Ger olika ex-

g tittade på vad de fått för uppgift /…/ Och då var det en del punkter som man 

Även kring denna text lyfter båda grupperna fram ungefär samma saker i sina 

ed bedömningen av Vändpunkt och Viktigt för dagens ungdom som bakgrund 

ed processen menas här det tillvägagångssätt som beskrivs då man bedömer 

 

uttrycker dock en viss osäkerhet kring sitt beslut. Några säger att de hade velat ha 
den medbedömd av någon annan, men om de själva var tvungna att ta beslutet 
skulle den inte hamna på G. Även i den här gruppen tycker man att eleven håller 
sig till ämnet, har en någorlunda tydlig struktur och ger exempel. Man tycker 
dock att meningsbyggnaden stör läsningen, att språket är för dåligt och att texten 
är för kort (175 ord). Nedan följer en skriftlig kommentar och en intervjuutsaga 
kring texten från två lärare som inte satt G: 

 

empel på vad som är viktigt med en motivering och reflektion till varför det är vik-
tigt /…/ Strukturen känns någorlunda tydlig med inledning, ett par stycken och ett 
försök till sammanfattning. Däremot stämmer inte sammanfattningen med det 
han/hon har berättat om (6, skriftlig kommentar). 
 
Ja
skulle ta upp. Och den här eleven har då på något sätt betat av precis i tur och ord-
ning det som står, och skrivit väldigt kort /…/ Något mer än så här måste man ju fak-
tiskt kräva i nian /…/ Sedan när jag tittade på språket, så är det ju inte felfritt heller. 
Det hade ju kunnat uppväga /…/ Det är ett gränsfall, men är det bara jag så säger jag 
att det här ligger strax under G (8). 

 

kommentarer. Den grupp som bedömer texten som G har dock sett mer till in-
nehåll och upplägg, och låtit detta överväga i betygsbedömningen. Språket har 
upplevts som outvecklat, men inte så dåligt att det motiverar ett ickebetyg. Att 
strukturen och budskapet i uppsatsen är tämligen tydliga är det som gjort den 
andra lärargruppen osäker på sin bedömning av texten som en ej godkänd presta-
tion. Precis som med texten Vändpunkt blir det för de flesta även här språket 
som får motivera det lägre betyget (läs ickebetyget). 
 

DEL I: HUR BESKRIVER EN GRUPP LÄRARE SIN 
BEDÖMNING AV ELEVTEXTER I SVENSKA? 
  
Processen 
 
M
går vi nu över till att titta på beskrivningar av hur det praktiska arbetet med be-
dömning går till. 
 
M
texter inom ramen för de nationella proven i svenska. Två huvudsakliga beskriv-
ningskategorier utkristalliserar sig inom detta område. 
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Beskrivningskategori A: De olika aspekterna av kvalitet i elevtext beto-

enna kategori är bred och inrymmer många utsagor, från dem som starkt beto-

det s

et är jättesvårt och tar enormt mycket tid att sitta och läsa och göra bedömningar. 

Några betonar att de börjar i helheten, men anser att man sedan måste 

llra först läser jag igenom dem. Oftast skriver jag ner första intrycket, liksom vad 

 
Beskrivningskategori B: Texten betraktas utifrån ett helhetsperspektiv 

om denna kategori betonas helhetsintrycket av texten betydligt starkare. Be-

f

Först sorterar jag upp dem ämnesvis och sedan läser jag in mig i tex-
terna en i taget. Sedan läser jag typexemplen, sedan läser jag texten 

                                                          

nas var för sig 
 
D
nar samtliga delar till dem som väljer att dra skiljelinjen mellan innehåll och 
språk. Inom denna kategori läser man som regel elevtexten många gånger, och 
tittar på olika faktorer vid varje genomläsning. Bedömningsunderlaget Kvalitet i 
elevtext finns alltid vid sidan av läraren då denne läser texten. Några lärare följer 

trikt, och betygsbedömer vart och ett av underlagets fem områden för sig. 
När detta är gjort räknas de olika delbetygen samman till en helhet. Intrycket är 
att de olika delarna väger ungefär lika tungt i denna sammanräkning, även om 
innehållet sägs vara det viktigaste. Lärarna upplever att de på detta sätt gör en 
helhetsbedömning: 

 
D
För min egen del brukar jag dela upp dem i kategorier som det står i bedömnings-
underlaget och sätta ett betyg för varje del /…/ Jag brukar sitta så på NP i uppsats, 
det blir många bitar som jag sätter G, G, VG, ej G och till slut blir det ett VG i betyg 
(1). 
 
 lärare 

bryta ner texten och titta på delarna var för sig, även om man inte uttrycker att 
man strikt betygssätter delarna var för sig. Lärarna lyfter detta som ett sätt att göra 
ett bra jobb: 

 
A
jag får för känsla av den här texten, och det baseras ju på en helhetssyn på något 
sätt. Språkgrejer kommer ju också med just i den helhetsbilden /…/ Sedan sätter jag 
mig ner och försöker lite mer analysera. Tittar först på innehållet /…/ Sen går jag till 
nästa läsning och tittar på språk /…/ Och sista läsningen så tittar jag på ord och stav-
ning /…/ Jag tycker inte att man kan bedöma allt på en gång om man ska göra det 
bra (8). 

 
In
dömningsunderlaget finns alltid med, men de olika delarna betraktas i en helhet 
där innehållet väger mycket tyngre än språket. Lärare i denna kategori lägger stör-
re vikt vid typuppsatserna5 än vid den schematiska uppställningen Kvalitet i elev-
text, och lyfter fram att dessa finns med i bedömningsprocessen. Följande två citat 
år exemplifiera detta: 

 

 
5 I Skolverkets häfte Bedömningsanvisningar, som skickas ut med de nationella proven, finns ett 
antal typuppsatser som bedömts med olika betyg och som ska vara till hjälp vid bedömning av 
elevtext. 
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igen och sedan typexemplen, så jag gör rätt så många läsningar /…/ 
Det viktigaste är helheten, att man har något att förmedla. Att det är 
en sån text det ska vara. Det språkliga kommenterar jag väldigt lite 
(5). 

 
Och det går ju inte riktigt att punktvis prata om det här, utan det är 

… när jag bedömer så tittar jag ju i stort (9). 

Samm  lärare beskriver en process som vid 

mtliga lärare läst och betygsbe-
 

 att redovisas under två separata rubriker, där den 

U

 

S  krävs för de olika betygen 

ring de olika betygs-
 

ju
 

anfattningsvis kan man se att samtliga
en första granskning ter sig tämligen lika. Man säger sig läsa varje elevtext ett antal 
gånger för att göra dem rättvisa, innan det är dags att sätta betyget. Vid en närmre 
analys kan man dock tydligt se att vissa betonar delarna starkt och tycker sig kun-
na bedöma dessa var för sig. Andra upplever att delarna inte kan ses på det viset, 
utan alltid måste betraktas ur helhetsperspektivet. 
 
Sätter vi detta i relation till de två elevtexter som sa
dömt, kan vi se en tendens till att om man bryter ut det språkliga och betraktar
det för sig tenderar detta att dra ner betyget. Det språkliga tillåts helt enkelt att 
väga tyngre om man gör på detta sätt. Vi kunde konstatera att de som betygssatt 
Vändpunkt och Viktigt för dagens ungdom med VG och ej G lyfte fram de språk-
liga bristerna i högre utsträckning än de som betygssatt med MVG och G. Den 
sistnämnda gruppen såg innehåll och känsla som så pass mycket tyngre vägande 
att detta uppvägde eventuella språkliga brister. 

 

Betygssä ningen tt
 

Betygssättningen kommer
första rör synen på vad som krävs för de olika betygsstegen. De fyra beskriv-
ningskategorier som återfinns här visar på olika sätt att beskriva vad som krävs 
för G- och MVG-betygen, och benämns som A: Betyget G börjar på en minimi-
nivå, B: Betyget G är en medelnivå, C: Betyget MVG är uppnåeligt och ska an-
vändas och D: Betyget MVG är ouppnåeligt för de flesta och används sällan. 

nder den andra rubriken finns beskrivningar av faktorer som påverkar betygs-
sättningen, som egentligen inte är knutna till texten i sig. Dessa faktorer beskrivs 
påverka betyget i så pass hög grad att vi anser det motiverat att redovisa dem 
under en separat rubrik med ett eget utfallsrum av beskrivningskategorier. Kate-
gorierna är tre till antalet och benämns som A: Läraren ger betyg i syfte att hjälpa 
i stället för att stjälpa, B: Läraren tar hänsyn till tidigare resultat och C: Faktorer
hos läraren spelar in. 

 
ynen på vad som

 
I intervjusamtalen har också ett mer generellt resonemang k
stegen förts. Man kan säga att vi här återknyter till utsagorna kring de specifika
texterna Vändpunkt och Viktigt för dagens ungdom. Eftersom dessa texter be-
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dömdes med VG eller MVG respektive ej uppnått G eller G, koncentrerar vi 
även utsagorna i det mer generella resonemanget kring dessa betygsgränser. 
 
I det generella resonemanget beskrivs G som ett mycket brett betygssteg. Vissa ser 

Beskrivning t G börjar på en miniminivå 

är menar man att en text ska ha stora brister för att den inte ska nå upp till G. 

Man kan nog b ekt meningsbyggnad och lite stav-

et är ju när man inte ens har försökt som det kanske inte blir G, när viljan saknas. 

Beskrivning t G är en medelnivå 

är tycker man att lite högre krav måste ställas än i kategori A. G betraktas mer 

Man måste hitta en röd tråd och skriva en rubrik och hålla sig till den. Men även in-

tt de har uppfattat ämnet rätt är viktigt /…/ Sen är det det här med den röda tråden 

Två andra citat utgör exempel på ett mer allmänt uttryck för att G beskrivs som 

Det var lättare att sätta ettor och tvåor än det är att sätta IG, om nu trean var ett me-
del och G är ett medel (7). 
 

G som en medelnivå, medan andra beskriver det som att man når G på en mini-
minivå.  MVG beskrivs, i motsats till G, som mycket smalt och svårt att nå. Vissa 
ser det som nästan ouppnåeligt, medan andra uppger att man måste vara lite till-
låtande även på denna nivå. De flesta anser att steget mellan betyget VG och 
MVG är mycket svårare att som lärare hantera, än det mellan ej G och G. 

 
skategori A: Betyge

 
H
Förmågan att kommunicera på ett någorlunda begripligt sättbegripligt sätt och att 
få fram ett förståeligt innehåll beskrivs som det viktigaste. De språkliga felen ska 
vara grava om de ska hindra en text från att bli godkänd. Den nedre gränsen av G 
blir en miniminivå som alla ska ha möjlighet att uppnå. Gör eleven bara ett försök 
så räcker det oftast, vilket citaten nedan är exempel på: 

 
ortse ifrån att de inte har helt korr

fel och inte sätter punkt på rätt ställe. Att de har försökt få fram det de vill med tex-
ten är väl det viktigaste /…/ Den (texten) måste ju få fram det man vill ha sagt tycker 
jag, och ett hyfsat språk /…/ Inte alltför rörigt utan en någorlunda struktur (3). 
 
D
Vill man och försöker och kämpar, då blir det ju någonting, även om det finns bris-
ter /…/ Ett G är allt från att man liksom puttar eleven över gränsen till något ganska 
bra. Så det är både minimi och medel samtidigt (9). 

 
skategori B: Betyge

 
H
som en medelnivå som kan jämföras med det förra betygssystemets trea. Två citat 
får beskriva de något högre kraven på innehåll och språk i en text: 

 

ledning, händelse och en avslutning. Layouten, som stor bokstav, bra stycken och 
bra meningsbyggnad är också viktigt (1). 
 
A
och anpassad till läsaren och att ha med beskrivningar av miljö, personer och käns-
lor. Att det inte blir så tomt och platt utan att det blir ett djup i den (2). 

 

en medelnivå: 
 

 45



Jag tror det är en medelnivå. Tyvärr så tror jag att det är så /…/ De flesta ligger på G, 
sen har vi några få som ligger under och få som ligger över (6). 

 
Beskr s 
 

en 
gra 

Man kan bortse från vissa saker även på MVG /…/ Det behöver ju inte vara helt 
ll 

ch tydlig struktur, så ska inte några småfel göra att det inte kan vara MVG (6). 

Beskr  och 
används sällan 

nar man starkt att MVG används sällan, och att inte vem som 
kan inte plugga och arbeta sig till ett MVG, utan måste vara 

n måste ha lite med sig i bagaget. Att de 
har en känsla för genre, innehåll, språk och hur man kan kombinera allt det här. 

Här sä tt an-
vända  komplett för att ha 

an tveksam hamnar man hellre på VG än MVG (1). 
 

nvinklar 
å saker och ting. Och vara så väldigt korrekt i allting, för att man ska kunna moti-

r flyt i din text och du återknyter till det du 
tidigare har skrivit. Och det är återknytningar till sådant som kanske inte egentligen 

 

ivningskategori C: Betyget MVG är uppnåeligt och ska använda

Utsagorna i kategori C betonar att man måste kunna acceptera vissa brister i 
xt och ändå sätta högsta betyg. Kraven är höga men inte orimliga, vilket nåte

lärare uttrycker så här: 
 

Jag tror att jag har blivit mer att MVG ska användas och inte vara ouppnåeligt (3). 
 

perfekt ut i minsta lilla punkt /…/ Är det en väl underbyggd text med bra innehå
o

 
ivningskategori D: Betyget MVG är ouppnåeligt för de flesta

 
I kategori D beto

elst kan nå dit. Man h
begåvad med medfödd känsla och talang: 

 
Det är svårt på det sättet att man inte kan plugga sig till det. Man kan plugga och 
träna sig till ett VG, men inte ett MVG. Ma

Det är alltså mycket svårt. Jag kan inte tänka mig att man kan plugga in detta /…/ 
Eh, om man säger generellt, kanske en i en klass som har detta (8). 

 
ger man också att det finns en viss rädsla, eller en stor respekt, för a

 betyget MVG, just för att det anses att eleven ska vara så
gjort sig förtjänt av det. Nedan följer tre citat som exemplifierar hur svårt det be-
skrivs vara att nå MVG: 

 
Jag tror vi är för rädda att ge MVG. Det känns som att vi ska spara på det lite grann. 
Man är försiktig. Är m

Jag tror att det är svårare att nå ett MVG än det var att nå en femma förr. Det kräver 
sån insikt om sig själv. Man ska kunna resonera, man ska kunna ha olika sy
p
vera att den här eleven är ett MVG (6). 

 
Och MVG, då är det så man njuter när man läser det. Vilket innebär att man an-
vänder bisatser, inskjutna bisatser, det ä

hör till ämnet (7). 
 

 

 46



Faktorer som inte är knutna till texten i sig 

ärarna i vår undersökningsgrupp fick läsa och bedöma vardera två texter skrivna 

et positiva med anonym bedömning beskrivs vara att bedömningen blir rättvisa-

got vis, varken åt ena eller andra hållet. 

Man lyfter också fram att man slipper bli känslomässigt p verkad och att det ex-

är man talar om att anonym bedömning skulle vara negativt ur elevsynpunkt 

ner dem /…/ Och därför har jag 

om sådan. 

Beskrivning  i syfte att hjälpa i stället för att 

är talar utsagorna om att man ibland sätter ett annat betyg än vad uppgiften i sig 

xempel på dessa olika fakto-

 
L
av för dem okända elever. När vi i intervjusamtalen diskuterade betygssättning av 
en enskild uppgift som denna, framkom många tankar kring för- och nackdelar 
med att betygssätta anonyma texter. Fler av lärarna beskrev både positiva och 
negativa aspekter med detta, medan andra var mer odelat positiva eller negativa. 
Grovt sett kan man säga att anonym bedömning beskrivs som positivt ur lärarper-
spektiv, men sämre ur elevperspektiv.  
 
D
re på så vis att det bara är texten i sig man bedömer. Innehållet i följande citat 
fångar vad ett flertal lärare beskriver: 

 
Jag had inga förutfattade meningar på nåe ju 
Jag kunde koncentrera mig på texten, och inte på förväntningar /…/ Hur jag bedö-
mer den enskilda uppsatsen skulle bli mer förutsättningslöst (9). 
 

å
empelvis är lättare att sätta ett lägre betyg på en elev man inte känner, eftersom 
man inte personligen behöver se elevens besvikelse.  
 
N
menar man att anonym bedömning skulle bli striktare och hårdare, eftersom 
bedömaren då inte kan ta hänsyn till vissa aspekter som undervisande lärare väger 
in, vilket en lärare beskriver på följande sätt: 

 
Jag tror det kan ligga dem i fatet att jag inte kän
tänkt mycket på den här (texten Viktigt för dagens ungdom), för den här tror jag är 
en sån elev som jag mycket väl skulle kunna sätta ett empatiskt G på (7). 

 
Här kommer man alltså in på faktorer som egentligen inte berör texten s
Samtliga tio lärare berättar om sådana faktorer, och dessa kan sorteras in i tre olika 
beskrivningskategorier. 

 
skategori A: Läraren ger betyg

stjälpa 
 
H
förtjänar. Detta kan göras av en rad olika anledningar, som har det gemensamt att 
de anses hjälpa eleven på något sätt. Det kan vara att öka deras motivation, att 
uppmuntra arbetsinsatsen, att ta hänsyn till framtida  
gymnasieval eller beakta elevens hemförhållanden. E
rer ges nedan: 
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Det kan ju till exempel vara en svag elev som kämpar och kämpar. På något sätt kan 
det vara så att man sätter ett G /…/ Man vill sätta ett svagt G fast den inte når upp till 
alla de här kriterierna /…/ Man vill hjälpa i stället för att stjälpa (3). 
 
Nu sätter jag ett G på den här eleven, och sedan talar jag om precis vad som gäller 
/…/ Om det är en tveksamhet kan jag nog ge ett G och tala om vad som krävs. I stäl-
let för att ge ett IG och riskera att den eleven lägger av  (6). 
 
Man vill inte slå undan fötterna på dem. Man är nog lite väl snäll där och godkän-
ner saker som man inte borde… 
I: Vad beror det på? Vad kan konsekvenserna bli? 
… Att de inte kommer in på gymnasiet (5). 
 
Däremot tror jag det är svårt ibland, att bortse från sociala omständigheter /…/ till 
exempel om man vet hur de har det hemma, att de aldrig får komma till ro /…/ Och 
så genomför de en uppgift, och ja… kanske skulle de inte ha fått godkänt, men för 
dem är det en jätteinsats /…/ Då väger jag in insatsen (7). 

 
Beskrivningskategori B: Läraren har tidigare resultat i bakhuvudet 
 
Utsagorna här pekar på att det är svårt att borste från den bild man redan har av 
eleven och hur eleven brukar prestera. Detta sägs påverka på ett mer omedvetet 
sätt, men man beskriver ändå att man har en insikt om att det ofta fungerar på det 
viset. Följande utsagor visar detta: 

 
Om eleven har skrivit enormt bra tidigare så kanske man ser det med andra ögon, 
alltså man vill gärna se att det är bättre än vad det är (2). 
 
Om jag får en text med namn på en elev så har jag redan en förväntning /…/ Det är 
svårt eftersom man tar hänsyn till eleven och vad den har gjort tidigare (6). 

 
Beskrivningskategori C: Faktorer hos läraren spelar in 
 
Den sista kategorin skiljer sig från de andra två så till vida att utsagorna här inte 
koncentreras till eleven. Flera lärare resonerar kring att det kan vara faktorer hos 
dem själva som spelar in när de läser och bedömer. Följande tre citat beskriver 
hur olika faktorer skulle kunna påverka: 

 
Någon gång beror det ju också på mitt humör den dagen, eller de dagarna jag läser, 
att man kan vara lite mer eller lite mindre vidsynt (8). 
 
Man tycker ju om texter mer eller mindre, och det kan jag känna som ett problem 
när jag ska läsa, att jag kan tycka om en historia, och sen kan det vara en annan som 
är minst lika bra skriven, men jag tycker inte om den på samma sätt /…/ Så man får 
anstränga sig för att inte läsa in sådant som inte ska vara där (9). 
 
Jag tror att olika ämnen är mer tilltalande för män, eller för tjejer än för killar. Där 
tror jag att du och jag gör olika bedömning i egenskap av man och kvinna (10). 
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Utsagorna i kategori A representerar sådant som läraren gör medvetet och efter 
övervägande, i syfte att hjälpa eleven. Detta resonemang förs uteslutande när man 
väljer mellan att godkänna eller inte godkänna en text, och faktorerna bedöms 
inte vara lika viktiga att ta hänsyn till när det gäller högre betygsnivåer. Att ta hän-
syn till tidigare resultat verkar däremot vara vanligare på de högre nivåerna, där 
man förväntar sig att duktiga elever ska prestera som de brukar göra. Gemensamt 
för utsagorna i kategori B och C är att man säger att det är faktorer som under-
medvetet kan spela in. 
 

DEL II: HUR SAMARBETAR LÄRARE/SKOLOR FÖR 
ATT ÖKA LIKVÄRDIGHETEN VID BEDÖMNING? 
 

Samarbetet i dag    
 
I detta avsnitt kommer vi först att redovisa utsagor som berör hur den aktuella 
situationen ser ut i dag på informantens skola, för att sedan redovisa hur man ser 
på nyttan och den eventuella vinsten med ett ökat samarbete. Båda områdena är 
indelade i tre beskrivningskategorier, där utsagorna ska visa bredden som finns 
inom varje kategori. När vi talar om samarbete avser det samarbete både inom 
informantens skola, men även mellan olika skolenheter.  
 
Förutsättningarna för att sitta tillsammans och gemensamt rätta, bedöma och dis-
kutera elevtexter varierar mellan skolorna. Det förekommer allt ifrån att det ingår 
i årsarbetstiden till att läraren har möjlighet att sitta hemma under en till två dagar 
för att rätta, medan en vikarie tar lärarens ordinarie undervisning i skolan. Initiati-
vet till samarbetet kommer från ämneslärarna själva och deltagande är helt frivil-
ligt. Några styrningar från skolledningen förekom inte på någon skola. Majorite-
ten av utsagorna är positiva till samarbete och önskar mer sådant, men skälen till 
att det inte förekommer i någon större utsträckning varierar. 
 
Begreppet självklara fall som förekommer i texten, innebär att läraren är säker i 
sin bedömning och betygsättning av en elevs text och anser sig inte behöva rådfrå-
ga en kollega innan man sätter sitt betyg på texten.      
 
Beskrivningskategori A: Man har inget samarbete alls  
 
Den första beskrivningskategorin innebär inget samarbete. Här finns lärare som 
uppger att de gör allt arbete med rättning och bedömning av elevtexter helt på 
egen hand. Många elevtexter sorteras in under denna kategori, då man inte sam-
arbetar med andra kollegor i självklara fall. Inom denna kategori hamnar också 
alla frågor som berör samarbete mellan olika skolenheter, eftersom ingen av in-
formanterna var med i eller kände till något samarbete med andra skolor: 

 
Vissa texter är väldigt självklara, så att det är liksom inget att diskutera (8). 
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En stor del av utsagorna säger att man inte lämnar över självklara texter till var-
andra för medbedömning. Resultatet av att undersökningsgruppen fått bedöma 
två specifika texter visar dock tydligt att det är väldigt subjektivt vad som är själv-
klart.    
              
En informant säger att man inte kan sitta och rätta alla texter med andra. Skälen 
som anges till bristande samarbete är i många fall tidsbrist eller att man inte vill 
öka arbetsbördan för sina kollegor. På skolorna har man försökt lösa tidsfrågan 
på olika sätt, bland annat genom att det ingår i lärarens årsarbetstid. Detta innebär 
att den enskilde läraren själv skall lägga in tiden för rättning över hela året och när 
det passar in i den övriga verksamheten. Problemet med ett sådant system kan bli 
att det är svårt att hitta gemensam tid med övriga ämneskollegor för att sätta sig 
ned och diskutera bedömning. Följande citat förklarar varför man inte samarbe-
tar:            

  
/…/ Det händer inte så ofta  /…/ det är nog mer att man inte tänker att man kan an-
vända varandra på det viset. Det blir ju ytterligare en arbetsbörda. För jag tror att vil-
jan finns åt båda håll egentligen (9).    

 
Svårigheter att koncentrera sig om man sitter flera tillsammans och rättar texter är 
en fysisk resursfråga. Det är också viktigt, att det någonstans på skolan finns en 
plats som möjliggör för läraren att sitta och rätta utan att bli störd. Att sitta till-
sammans med andra i grupp har sina problem, men det finns den andra ytterlig-
heten också, nämligen att man önskar samarbeta med andra, men att det inte 
finns någon att samarbete med.  Två citat får illustrera dessa problem: 

 
Jag tycker inte att man kan sitta här på skolan och göra dem (uppsatserna). Man blir 
störd i ett och medan man läser en uppsats så får man inte bli störd. Den måste 
man läsa enskilt (10).    
 
Inget samarbete alls tyvärr. /…/ Jag har ingen att göra det med. Tyvärr. Det är myck-
et synd (7). 

 
Beskrivningskategori B: Man samarbetar endast kring enstaka fall  
 
En stor del av svaren när det gäller samarbete inom skolan hamnar inom den 
andra beskrivningskategorin som rör sig om samarbete kring enstaka fall. Samar-
betet består oftast av att man lämnar över enstaka texter till en kollega för att få 
hjälp med bedömning av en text som man är tveksam till betygsmässigt. Infor-
manterna benämner dem som tveksamma fall. Tveksamheter uppstår oftast när 
det rör sig om ytterlighetsbetygen som MVG och gränsfall till G:     
 

De som jag var helt bombsäker på tyckte jag inte att hon behövde läsa. De som det 
var viss tveksamhet kring eller de på lite lägre och högre nivå och så, då bytte vi tex-
ter och bedömde dem. Sen jämförde vi om vi hade bedömt olika eller lika (8).    
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Det finns oftast inga fasta former för att diskutera bedömning på ämneskonferen-
ser eller liknande möten, och har man någon ämneskonferens om ämnet kan det 
vara många frånvarande.  Samtal om bedömning och betygsättning av texter sker 
ofta väldigt informellt och spontant när man träffas till exempel i personalrum-
met. Samarbetet begränsar sig då ofta till frågor som rör vilket betyg en text skall 
ha och inte om vilka kvaliteter en text skall ha för att uppnå ett visst betyg: 

               
Nej det finns det inte (fasta former för att diskutera) utan det kan man göra när som 
helst eller när man träffar någon. Eller ta upp på något möte eller så. (4) 
 
Då händer det, när man är tveksam, då kan man lämna över. Och då vill man ju 
bara ha en fem minuters genomläsning. (10)    

 
Samarbetet kring bedömning av elevtexter bygger ofta på att den enskilda läraren 
själv ser svårigheter med att bedöma vissa texter innan man ber om hjälp av kol-
legor. Man kanske medvetet undviker att lämna över en del texter för att man 
inte vill belasta en redan stressad kollega.              
 
Beskrivningskategori C: Det finns ett fördjupat samarbete  
 
Det är endast ett fåtal utsagor som hamnar inom den tredje beskrivningskategorin 
som vi benämner fördjupat samarbete. Här finns ett samarbete som på ett kvalita-
tivt sätt skiljer sig från de andra beskrivningskategorierna. Istället för att var och en 
enskilt rättar, läser och bedömer elevtexter, sitter man i stället flera lärare till-
sammans. Ett av motiven som anges till att man samarbetar var dels att man ser 
faran med den subjektiva bedömningen om man sitter själv, dels att man vill öka 
den likvärdiga bedömningen, vilket man anser sig göra genom att sitta tillsam-
mans. Citaten nedan visar på ett fördjupat arbete:    

 
/…/ har vi haft dagar då vi suttit tillsammans i arbetslaget ibland flera och rättat och 
läst tillsammans. Man kanske har läst igenom en gång innan och tar tveksamma fall 
inför de andra. Men de flesta texter har andra läst också. Så det är flera som bedö-
mer  (3).   
 
När det gäller elevtexter så läser vi alltid varandras. Det är ju svårare när man kän-
ner eleverna. Är det någon som sticker ut så är det lätt att tänka på vad han har för 
betyg i svenska då är det väldigt skönt om man är osäker att prata med en kollega, 
men oftast skriver man samma (2.)     

 
Stort samarbete behöver inte alltid innebära att man sitter många tillsammans 
utan samarbetet sker ofta i mindre grupper inom arbetslaget eller med två till tre 
ämneskollegor som man brukar samarbeta med.  Man anger att det i vissa fall är 
smidigare om man är färre än att sitta till exempelvis åtta lärare tillsammans:         
 
I mitt fall så är det ju ett par stycken svensklärare som jobbar väldigt nära varandra. Vi 
samtalar kring betygsättning och vi samtalar kring texter och så. Just för att vi alla känner 
nog att det finns den här problematiken och man är glad för den hjälpen man får från 
andra (6 ).   
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Fördelar med samarbete 
 
Huvuddelen av informanterna är positiva till samarbete med sina kollegor och 
andra skolor, eftersom man ser en rad olika fördelar med detta. Idag sker dock 
detta i tämligen liten utsträckning, varför utsagorna här handlar mycket om hur 
det skulle kunna vara och vad som skulle vara fördelen med ett ökat samarbete. 
Informanternas utsagor delas in i tre beskrivningskategorier, där den första kate-
gorin handlar om tryggheten med att flera lärare bedömer texterna. Den andra 
kategorin handlar om att man vill försöka öka den likvärdiga bedömningen inom 
sin skola, men även mellan olika skolor. Den tredje och sista kategorin innebär 
en slags kvalitetssäkring av varje betyg, genom om att varje betygsteg skall garante-
ra att eleven besitter en viss mängd kunskap inför gymnasiet.   
 
Beskrivningskategori A: Det ger en trygghet att vara fler som bedömer 
 
Bristande utbildning i bedömning och betygsättning samt en hög grad av ensam-
arbete i rättning och bedömning av elevtexter gör att man i stort får förlita sig på 
sitt eget omdöme, när man skall betygsätta elever. Det kan skapa en osäkerhet 
och i vissa fall rädsla när man skall rätta nationella prov, speciellt för nyexamine-
rade lärare som skall göra det för första gången. Den första kontakten med natio-
nella prov i svenska får den nyexaminerade läraren oftast på sin första arbetsplats 
och under sitt första yrkesverksamma år:  

 
/…/ för det första får man ingen utbildning  på Högskolan,  inte en timme, och se-
dan har jag ingen aning om hur mina kollegor sätter betyg, eftersom vi aldrig disku-
terar det (2).    

 
Några av informanterna uppger att man tar hand om och introducerar nyanställda 
och särskilt nyexaminerade lärare för att stödja dem i arbetet med rättning och 
bedömning av nationella prov. Fördelar som anges med att samarbeta är just att 
man känner osäkerhet vid bedömning och att man finner en trygghet i att vara 
flera som bedömer, vilket följande citat visar: 

 
/…/ Jag tar ju också emot många uppsatser och då är det främst många nya lärare. 
Så behövs det lämnar vi över uppsatser (10). 
  
De flesta av oss känner en viss osäkerhet, man vill ha den här… det är en styrka att 
vara ihop. Att det är fler en som har bedömt en grej (5). 

 
Tryggheten att vara flera som bedömer en text förklaras bland annat med att man 
som lärare i dag måste vara beredd att argumentera och förklara varför man har 
satt ett visst betyg. Det gäller i samtal med både elever och föräldrar.         
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Beskrivningskategori B: Samarbete är viktig för att det skall bli likvärdig 
bedömning  
 
Likvärdig bedömning anses som viktig i undersökningsgruppen, det vore an-
märkningsvärt om det inte var så. Men många anser att det finns brister just i 
likvärdig bedömning.  I samtal med andra kollegor upptäckte en informant att 
man kan vara striktare än sina kollegor i sin bedömning. Samtal mellan kollegor 
kan därför leda till en mer likvärdig syn på bedömningskriterier och betygssätt-
ning inom samma enhet:    

 
Jag tror att jag har blivit mer ödmjuk i min bedömning. Till en början var jag nog 
väldigt strikt. Eftersom man har diskuterat med andra lärare om texter så lär man 
sig också att diskutera lite med sig själv (6). 

 
Likvärdig bedömning är också viktigt för att det inte skall bli konkurrens om elever 
på dessa grunder, genom att vissa skolor får rykte om sig att det är lättare eller svå-
rare att få bra betyg just där. Detsamma gäller även inom en och samma skola. Det 
ska inte vara svårare att få ett bra betyg för att man har en viss lärare. Då blir bety-
get ett lotteri där slumpen eller turen att få rätt lärare eller hamna på rätt skola 
avgör vad du får för betyg. Det måste finnas en konsensus i betygsättningen som en 
majoritet av både elever och föräldrar kan förstå och acceptera:    

 
Vi måste komma överens så att det blir lika i bedömning så att det inte blir snacket 
att det är lättare att få högre betyg på vissa skolor (5) 
 
Men en text som en elev har skrivit ska bedömas lika oavsett vem det är som tittar 
på den. Det skall man kunna kräva. För att det ska vara rättvist. Annars handlar det 
ju om att hamna hos  
rätt svensklärare/.../Då kanske det vore bra om det fanns direktiv för hur det skall 
rättas (6).      

 
Direktiven för hur elevtexter inom ramen för nationella prov skall rättas ges bland 
annat genom den bedömningsmall med typtexter som medföljer lärarhandled-
ningen. Många uppger att det är ett stöd och att det underlättar bedömning och 
betygsättning. Man anser att användningen bedömningsmallen är ett bra sätt att 
öka den likvärdiga bedömningen. Samtidigt tycker man att den i vissa situationen 
är svår att tolka och att skillnaden mellan de olika betygsstegen är för diffus.  
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Beskrivningskategori C: Samarbete är en kvalitetssäkring av betyget 
 
Den tredje och sista beskrivningskategorin visar att fördelarna med att samarbeta 
är att det innebär en kvalitetssäkring av betyget, men även att det är en garanti för 
att eleven har en viss kunskap när den får ett G eller MVG i betyg. Eftersom be-
tyget är ett urval som ger tillträde till högre studier så är det viktigt att betyget mot-
svarar ett visst kunskapsvärde oavsett var i landet man går i skolan: 

 
Det kan ju slå väldigt snett, det skall inte vara så att man kräver mindre på en annan 
skola än en annan /…/ Har man ett godkänt eller ett väl godkänt så skall man var 
inom den ramen (3).  

 
Många av informanterna vill och är intresserade att diskutera bedömning och be-
tygsättning, men man skulle vilja att det gavs fler tillfällen till detta. Man tror att ett 
större samarbete skulle öka och förbättra likvärdigheten vid bedömning. En av 
informanterna pekade på att ämnen hamnade i bakgrunden i samband med att 
man skulle arbeta i arbetslag. Ämneskonferenserna fick inga fasta tider, så man 
försökte att pussla in det och det blev lite halvsplittrat.  
 
Samarbetet i dag utgörs till stor del att man skickar elevtexter mellan sig. En av 
informanterna uttryckte att det måste bli mer av en diskussion än att man bara 
skickar texter mellan sig. Den typen av diskussioner för man inte så ofta idag. Ar-
betslagen tillkom för att sätta eleven i centrum, men ämneslärarna anser att de till 
viss del förlorade möjligheten att stötta varandra.  
 
Att öka kvalitetssäkringen i bedömning av elevtexter innebär också att ge likvärdiga 
villkor för rättning. Skillnaden mellan de undersökta enheterna är stor när det 
gäller resurser i form av tid som ställs till förfogande vid rättning an NP i svenska. 
Det rör sig från en halv dag per klass till två dagar per klass.     
 
Två av informanterna uttryckte en viss tveksamhet till samarbete, och speciellt då 
med andra skolor. Det berodde dels på tidsfaktorn, att det måste tilldelas resurser i 
form av både mer tid och pengar, dels såg de ingen nyttoeffekt av att diskutera 
bedömning och betygsättning med andra skolor. Citaten nedan visar detta: 

  
Jag är tveksam, visst är det bra diskutera rättning, sen skall det ges tid till detta. 
Men blir det bättre att diskutera med en annan skola? Men vi är en stor skola vi 
har hela urvalet av elever som man kan tänkas ha så… Jag kan tänka mig en liten 
skola med få elever kan man ha nytta av att hjälpas åt med andra skolor (1).      
 
Likvärdigheten skulle kanske öka med samarbete men jag tror det vore ganska 
marginellt. /…/ Jag tror inte det vore värt den helt enkelt, de satsade pengar man 
måste lägga ner. Nä, jag tror inte det spelar någon större roll (10). 

 
Det är viktigt att tänka på från vilka olika perspektiv dessa utsagor utgår. Är lik-
värdig bedömning en ekonomisk resursfråga? Kan elever få räkna med en icke 
likvärdig bedömning på grund av att det kostar för mycket? Ska varje skola ut-
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forma sina egna normer och tolkningar av vilka kriterier som gäller när de sätter 
G eller MVG? Kan det innebära att vissa skolor har lägre krav för ett Godkänt 
betyg än andra? 
 

Resultatsammanfattning 
 
Våra två specifika elevtexter Vändpunkt och Viktigt för dagens ungdom betygssat-
tes olika av de tio lärarna i vår undersökningsgrupp. Med resonemanget kring 
bedömning och betygssättning av dessa två texter som grund har vi i del I redovi-
sat hur bedömningsprocessen som leder fram till ett visst betyg ser ut. Vi har ock-
så visat på en mer generell beskrivning av vad som krävs för de olika betygsstegen 
och vilka övriga faktorer som kan vägas in vid betygssättning. 
 
I bedömningsprocessen fann vi två olika beskrivningskategorier. En grupp beto-
nar att man gör ett flertal genomläsningar och bedömer olika aspekter av elevtex-
ten var för sig. Språkliga faktorer lyfts fram starkare i den här gruppen, vilket i 
flera fall har resulterat i ett lägre betyg. Den andra gruppen anser att delarna inte 
kan frikopplas från helheten, man väger in allt samtidigt vid genomläsning och 
innehållet väger tyngst. Här finns ett större överseende med språkliga brister. 
 
Det har också framgått att synen på betygen G och MVG varierar, och utfalls-
rummet innehåller här fyra olika beskrivningskategorier. G beskrivs som en 
mycket tillåtande miniminivå eller som en lite mer krävande medelnivå. Ungefär 
motsvarande syn finns på MVG-betyget. Många beskriver det som en nivå som är 
mycket svårt att uppnå, medan ett fåtal andra menar att man måste ha mer rimliga 
krav på vad en text ska innehålla för att hamna där. 
 
Vid betygssättning kan andra faktorer än texten i sig påverka, och vi fann tre olika 
beskrivningskategorier. I de fall man medvetet väger in annat gör man det för att 
hjälpa eleven. Det finns också en insikt hos lärarna att exempelvis förväntningar 
och vissa personliga faktorer kan vägas in omedvetet. 
 
Utsagorna kring frågorna om samarbete och fördelar med detta har vi kunnat 
kategorisera i vardera tre olika beskrivningskategorier. Inget samarbete alls är den 
först kategorin. Lärarna uppger att de gör allt arbete med rättning och bedömning 
av elevtexter på egen hand. Alla svar som berörde samarbete med andra skolor 
hamnar under denna kategori. Den andra beskrivningskategorin innebär att man 
endast samarbetar kring enstaka fall. Samarbetet består oftast av att man lämnar 
över enstaka tveksamheter till en kollega för att få dem medbedömda. Endast ett 
fåtal utsagor hamnar inom den tredje beskrivningskategorin som vi benämner 
fördjupat samarbete.  Istället för att lärarna enskilt rättar, läser och bedömer elev-
texter, sitter man i stället flera tillsammans.       
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Fördelarna lärarna ser med samarbete består också av tre olika kategorier: 
 
Den första beskrivningskategorin innebär att det ger en trygghet att vara fler som 
bedömer. Lärarna känner sig osäkra, eftersom man saknar tillräcklig utbildning 
för bedömning och betygsättning. Kraven på att kunna argumentera och förklara 
för elever och föräldrar varför man har satt ett visst betyg har också ökat. Samar-
betet är viktigt för att det skall bli likvärdig bedömning utgör den andra kategorin. 
Kraven på kunskaper skall inte skilja mellan olika skolor eller inom en och sam-
ma skola. Det betyg eleven får skall inte bero på vilken skola eller vilken lärare 
man har. Utsagorna i den tredje och sista beskrivningskategorin betonar att sam-
arbete innebär är en kvalitetssäkring av betyget, men att det också är en garanti för 
att eleven har en viss kunskap.       
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Diskussion 
 
Till följd av att den svenska grundskolan fick en ny läroplan 1994, infördes hös-
ten 1995 ett nytt mål- och kriterierelaterat betygssystem. Tankarna bakom det nya 
systemet byggde på att samhällsförändringen i stort ställer nya krav på kompetens 
hos medborgarna och att synen på kunskap förskjutits från kvantitativ till kvalita-
tiv. Avseende bedömning och betygssättning innebär detta att kunskapsskillnader 
ska ses som kvalitativt olika sätt att förstå och lösa problem, och betygskriterierna 
ska uttrycka dessa kvalitativa olikheter. Det kritiserade normrelaterade betygssy-
stemet fick därmed ge vika för ett nytt, där målen formulerades på ett öppet sätt 
och betygen skulle sättas i en tregradig betygsskala (Selghed 2004). 
 
Det visade sig dock att kunskapen kring det nya systemet ute på landets skolor 
redan från början var bristfällig. Mål och kriterier skulle tolkas och preciseras 
lokalt, och lärarna fick varken tid eller utbildning nog att göra detta på ett bra sätt. 
Undersökningar visar att det fortfarande en bit in på 2000-talet råder bristande 
kunskap och viss förvirring kring vad det nya systemet egentligen innebär (Selg-
hed 2004, Skolverket 2004). 
 
I detta system, vars grund inte framstår som helt glasklar för alla inblandade par-
ter, ska lärare bedöma och betygssätta elevers prestationer. Systemet i sig har 
dessutom den inbyggda motsägelsen att det inte finns något sätt att vara fullstän-
digt objektiv vid bedömning av kvalitativ kunskap. 
 
Inom ett av grundskolans kärnämnen, svenska, läggs förhållandevis stor vikt vid 
elevens förmåga att skriva texter. När eleven går i årskurs nio testas denna förmå-
ga vid ett nationellt prov. De nationella proven ska stödja principen om likvärdig 
bedömning, och ge grund för en rättvis betygssättning över landet. Skolverket vill 
genom sina bedömningsunderlag bidra med en terminologi för att underlätta 
diskussionen kring vad som är kvalitet i elevtext och hur den bör bedömas. Pro-
ven ska fungera som ett stöd för lärarna, och viktigt är att de ska bidra till att ut-
veckla en kollektiv konsensus om hur elevers arbete ska bedömas i relation till 
mål- och betygskriterier (Skolverket 2004). 
 
Mot bakgrund av detta är syftet med denna studie att undersöka hur svensklärare 
beskriver sin bedömning av elevtexter i svenska, samt hur de beskriver att samar-
betet ser ut inom skolor och mellan skolor i syfte att öka likvärdigheten i bedöm-
ning. Diskussionsdelen börjar med att vi kopplar vår undersökning till bakgrund 
och tidigare forskningsresultat i en resultatdiskussion. Vi diskuterar därefter me-
todvalet i förhållande till de resultat vi har erhållit i vår studie. Avslutningsvis 
blickar vi framåt och resonerar i slutordet kring vad vår undersökning kan bidra 
med när vi nu, i och med den nya regeringen, med stor sannolikhet står inför nya 
reformer kring betyg. 
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Resultatdiskussion 
 
I vår intervjustudie ville vi föra ett generellt samtal kring bedömning och betyg-
sättning av elevtext. Vi ville veta hur lärarna går till väga och vad det egentligen är 
de bedömer. För att undvika att samtalet skulle hamna i på förhand givna rätta 
svar kring bedömning av elevtext, fann vi det viktigt att alla lärare fick läsa och 
bedöma två specifika elevtexter. Dessa två texter har givit oss ett viktigt utgångslä-
ge i våra samtal. Dels har vi fått svart på vitt att bedömning och betygssättning 
varierar, dels har lärarna fått något fast att hålla sig till i samtalen. Vi har också fått 
tillfälle att resonera kring för- och nackdelar med bedömning av anonyma texter. 
 
Process kring och bedömning av texter 
 
Östlund-Stjärnegårdhs undersökning (1999) av hur lärare bedömer elevtext på 
gymnasiet pekade på att det råder störst osäkerhet kring användandet av ytterlig-
hetsbetygen IG och MVG, och att överensstämmelsen är något större på betygs-
skalans mellannivåer. Vi använd två elevtexter som i grunden bedömts som MVG 
och nedre skiktet av G-betyget. Det visade sig att texten Vändpunkt, som i grun-
den bedömts med MVG, fick fem VG och fem MVG av vår lärargrupp, medan 
texten Viktigt för dagens ungdom, som i grunden bedömts tillhöra nedre skiktet 
av G-betyget, bedömdes som G av fem lärare och som en prestation som ej nåd-
de upp till G6 av övriga fem. 
 
Skolverkets bedömningsunderlag till de nationella proven i svenska, där uppställ-
ningen Kvalitet i elevtext (bilaga 1) ingår, uttrycker att man ska ta hänsyn till de 
olika aspekterna i den fallande ordning de är uppställda.  
Detta betyder att man i första hand bör beakta kommunikativ och innehållslig 
kvalitet. Därefter kommer sammanhang och upplägg, och sist kommer språklig 
kvalitet och skrivregler. Detta stämmer överens med vad lärarna i Östlund-
Stjärnegårdhs undersökning (1999) säger. De sätter helhetsintryck, funktion i den 
givna situationen (motsvarar kommunikativ kvalitet) och relevant innehåll först. 
Lärarna i vår undersökning uttrycker detsamma när de talar om bedömning av 
elevtext på ett generellt plan. Går man däremot över och analyserar bedömningen 
av de specifika texterna får vi en lite annorlunda bild av situationen. När lärarna 
talar om textbedömning i generella termer menar samtliga att det är innehållet 
som är det mest relevanta och att det språkliga kommer i andra hand. I praktiken 
visar sig dock den språkliga kvaliteten ibland väga ganska tungt. 
 
I vårt resultat kunde vi visa att både de som satt VG och de som satt MVG på 
texten Vändpunkt betonar att den har ett mycket fint innehåll och ett bra upplägg. 
Utav dem som har satt VG var det ingen som menade att det var den  
 
 
                                                           
6Till skillnad från gymnasieskolan innefattar betygsskalan i grundskolan inte betyget IG. 

 58



innehållsliga aspekten av texten som fick dem att avstå från betyget MVG. Det var 
i stället språkliga brister som drog ner betyget och man hade velat se en större 
variation i meningsbyggnad och ordval.  
 
Ungefär samma mönster kan urskiljas vad gäller texten Viktigt för dagens ung-
dom. De som har satt G lyfter tydligare fram att de i huvudsak har tagit hänsyn till 
att texten förmedlar ett förhållandevis tydligt innehåll, och de flesta är säkra på att 
det verkligen är en godkänd prestation. Naturligt nog uttrycker lärarna som inte 
satt G en större osäkerhet kring sin bedömning. Det är ju trots allt ett stort steg att 
inte godkänna en text. Det som får motivera ickebetyget blir i första hand de 
språkliga bristerna, precis som det var dessa som motiverade det lägre betyget på 
texten Vändpunkt. Eftersom lärarna lyfter fram ungefär samma förtjänster och 
brister i de båda texterna oavsett vilket betyg de sedan har satt, tolkar vi detta som 
att det är i själva avvägningen mellan innehåll och språk skillnaderna ligger.  Detta 
blir tydligast när man befinner sig på gränsen mellan VG och MVG, där det finns 
en tendens till att man som bedömare vill att allt ska vara näst intill perfekt om 
texten ska bedömas med MVG. 
 
När lärarna beskriver sin process, det vill säga hur de går till väga när de läser och 
bedömer texter, fann vi att många läser texten ett flertal gånger, och tittar på olika 
aspekter av texten vid de olika genomläsningarna. Några beskriver det som att 
varje aspekt betygssätts var för sig, och att det sker en sammanvägning på slutet. 
Denna typ av bedömningsprocess är vad Palmér och Östlund-Stjärnegårdh 
(2005) beskriver som en analytisk bedömning. Motsatsen är den holistiska be-
dömningen, som också tillämpas av vissa lärare i vår undersökning. Även de som 
gör en holistisk bedömning gör som regel fler läsningar än en, men de olika 
aspekterna av texten fokuseras inte var för sig utan betraktas alltid med helheten 
som utgångspunkt. 
 
Vi tycker oss ha sett att de som gör separata genomläsningar, där man exempelvis 
räknar antalet meningsbyggnadsfel, ”banala ord” (5) eller likadana meningsinled-
ningar, också har en tendens att tydligare väga in detta i den slutgiltiga bedöm-
ningen. Man får ett första intryck av det är en mycket bra text, men bryter sedan 
ner den och hittar felen. De som gör en holistisk bedömning kan efter genomläs-
ning konstatera att det visserligen finns störande upprepningar och meningsbygg-
nadsfel här och var. De har dock inte räknat hur många, utan bara tittat på hur 
texten i sin helhet flyter på och framstår för läsaren. Den senare kategorin har i 
vår undersökning tenderat att ge texterna ett högre betyg. Det framstår således 
som att det i hög grad är avvägningen mellan de olika aspekterna av texten som 
borde lyftas i samtal lärare emellan, gärna med utgångspunkt i specifika texter. Vi 
måste tillåtas ha olika tillvägagångssätt vid läsning och bedömning, men det är 
viktigt att det förs en diskussion kring vad dessa olika tillvägagångssätt och synsätt 
kan få för följder vid bedömning. 
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Man kan, som flera av lärarna i vår undersökning gör, betona att ett betyg på en 
enskild uppgift som denna inte nödvändigtvis behöver ha så mycket med elevens 
totala betyg i ämnet att göra. Vi anser dock att diskussionen kring samarbete runt 
nationella prov ändå är relevant, mot bakgrund av det vi tidigare beskrivit som 
syftet med proven – nämligen att de primärt 
ska rikta sig till lärarna och utgöra en grund för utvecklandet av en kollektiv kon-
sensus om hur elevers arbeten på ett likvärdigt sätt ska bedömas (Skolverket 
2004). 

 
Betygssättning 
 
En rad olika aspekter spelar in vid betygssättning av elevtext. Betygssättningen 
bygger i huvudsak på kvaliteten i den aktuella texten, men det finns även annat 
som spelar in och är värt att ta upp till diskussion. 
 
Det råder bland våra tio lärare inte konsensus kring vad som ska krävas av en text 
för att den ska vara godkänd eller för att den ska hamna på MVG-nivå. Det som 
är självklart G för vissa är inte G för andra, och det som för flera framstår som en 
typisk VG-text bedöms med ett tämligen självklart MVG av andra. Vi har i vår 
litteraturgenomgång sett hur Tholin (2003) beskriver att det vid införandet av det 
nya målrelaterade betygssystemet 1995 rådde både förvirring och oenighet kring 
gränsen för betyget G. Medan läroplanen talar om G som en grundläggande mi-
niminivå som alla elever ska ges möjlighet att uppnå, uppfattade många lärare det 
som mer av en medelnivå, som motsvarande betyget tre i det gamla betygssyste-
met. Detta bidrog i sin tur till att kraven för MVG i princip blev ouppnåeligt höga. 
 
Vår studie bekräftar att det finns olika syn på vad som krävs för att få G i textpro-
duktion. Flera lärare beskriver G som en miniminvå, och når man inte dit är det 
på grund av mycket påtagliga brister och grava fel i språket. Lärarna är inne på 
tanken att om det bara finns en vilja och görs ett försök som någorlunda följer 
instruktionerna, så räcker det i allmänhet. Andra lärare ställer högre krav än så, 
och vill att texter ska ha mer av djup, beskrivningar, känslor och språkriktighet för 
att nå till G. Diskussionen kring vad som är en rimlig nivå för att kvala in på bety-
get G måste uppenbarligen föras och kanske också sättas i samband med diskus-
sionen kring hur betydelsen av olika textaspekter vägs mot varandra i en analytisk 
eller holistisk process. 
 
Flera av lärarna i vår undersökning talar om MVG som något som är mycket svårt 
att uppnå. De säger själva att MVG används sällan, och att man känner en viss 
respekt för att använda det betygssteget. Texten ska utifrån samtliga aspekter vara 
näst intill perfekt, och tvekar man vill man ofta välja det lägre betyget. Det be-
skrivs också av de flesta som ett betygssteg som man (i fråga om textproduktion) 
inte kan plugga sig till. Det krävs helt enkelt en medfödd känsla för språk och stil, 
i kombination med god fantasi, berättarglädje, insikt och en närmast litterär ut-
trycksförmåga. Vi håller med om att skrivande, precis som musikalitet eller 

 60



konstnärlighet, är en förmåga som vissa verkar besitta i större utsträckning än 
andra. Vi tror dock att det kan finnas en fara i att sätta de otroligt talangfulla ele-
verna som norm för vad som är MVG. Diskussionen bör här gälla vad som är 
rimligt att kräva av en 15-åring, och vilka brister som kan tillåtas. Inte heller här 
råder konsensus. 
 
Andra faktorer som spelar in vid betygssättning 
 
Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) beskriver hur undervisande lärare tar 
hänsyn till allt hon känner till om sina elever och låter detta påverka bedömning-
en. Man talar om etisk bedömning, stimulansaspekt och framtidsperspektiv. Allt 
detta har vi sett tydliga exempel på i vår undersökning. En lärare använder ut-
trycket ”empatiskt G” (7), som kan betyda att man tar hänsyn till att eleven har 
trassliga hemförhållanden. Andra talar om att de sätter G fast de egentligen inte 
borde, för att eleven inte ska tappa sugen, och ytterligare några beskriver att man 
tar med elevens framtida gymnasieval i beräkningen. Allt detta görs i största om-
sorg om eleven, och i vissa fall som en genomtänkt strategi (stimulansaspekten).  
 
I litteraturgenomgången beskrev vi hur Fjellström (2002) menar att lärare inte 
enbart kan nöja sig med att verkställa regler, utan även måste ha en moralisk 
kompetens som ibland går emot överordnade riktlinjer – allt för elevens bästa. Vi 
tror att de flesta lärare, även utanför vår undersökning, resonerar på detta sätt, 
och vi håller med Fjellström (2002) om att det är både sunt och viktigt många 
gånger. Vi har även sett ytterligare två beskrivningskategorier, där den ena visar att 
det är svårt att bortse från tidigare resultat och den bild man har av vad eleven 
brukar prestera. Man har bedömningen och betyget klart på förhand. Den tredje 
beskrivningskategorin handlar om hur faktorer hos läraren kan påverka bedöm-
ningen. Vi tror att det är naturligt, men det är samtidigt viktigt att vi är medvetna 
om att det sker. Stimulansinslag och etisk bedömning kan vara bra, men krockar 
samtidigt med kraven på saklighet och rättvisa. Det som kan tyckas självklart kan 
lätt bli ett dilemma om den etiska bedömningen drivs för långt. Om etisk be-
dömning och stimulansinslag skulle vara kända och vedertagna begrepp skulle vi 
kunna hamna i märkliga samtal med elever och föräldrar kring behovet av ett visst 
betyg. Avvägningarna görs i ett gott syfte, men man har som lärare inte riktigt 
regelverket på sin sida. 
 
Samtal och samarbete framstår för oss som den enda vägen att gå. Vi kommer 
inte undan att vi är olika och bedömer olika, men vi kan bara närma oss konsen-
sus om vi går på djupet med våra egna och andras åsikter i relation till det regel-
verk som styr vårt arbete. Total saklighet och fullständig rättvisa är förmodligen 
en utopi, men vi är övertygade om att samtal och medbedömning tar oss en bit på 
väg.  
 
En av undersökningens två frågeställningar gällde hur samarbetet inom och mel-
lan olika skolenheter ser ut. Det är intressant, eftersom Skolverket betonar just 
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vikten av samverkan eller samarbete för att uppnå likvärdig bedömning, samtidigt 
som man i väldigt liten utsträckning har undersökt hur samarbetet ser ut på våra 
skolor.    
 
Skolverket (2000) konstaterar att brister i likvärdig bedömning bland annat beror 
på skillnader i lärarnas sätt att samverka kring skapandet av likvärdiga bedöm-
ningsgrunder och huvudmännens och skolledningens ansvarstagande kring ska-
pandet av likvärdiga förutsättningar för bedömning. Om vi accepterar det som 
Skolverket har som förklaring till skillnaderna i bedömning så kan det vara en 
utgångspunkt vår resultatdiskussion kring samarbete. 
 
Lärarnas sätt att samarbete i dag 
 
Finns det skillnader när det gäller hur lärarna beskriver samarbete ute på skolor-
na? Vårt resultat har visat att det gör det, och vi kan dela in samarbetet i tre be-
skrivningskategorier.  En av kategorierna innebar inget samarbete, och orsaken 
till detta var att man inte lämnar över självklara fall. Samarbete sker oftast kring de 
tveksamma fallen. Man anser att många texter är solklara och att det därför inte är 
någon mening med att lämna över dessa texter till en kollega. Vad som är solklara 
fall är dock inte lika enkelt att besvara, det har vårt resultat visat. En förklaring till 
detta kan vara det Kroksmark (1990) tar upp om att människans kunskap om 
livsvärlden är tagna för givna och blir det så länge de inte utmanas av någon empi-
risk förståelse eller andra kvalitativt annorlunda uppfattningar av samma innehåll. 
Faran med bristande samarbete är alltså att våra tolkningar inte utmanas av andra 
tolkningar och det gör att just mina egna eller våra tolkningar på skolan, kan tas 
som en norm för rätt tolkning om de inte behöver argumenteras eller inte behövs 
ifrågasättas.         
 
Vi menar att det behövs fler tillfällen för ämneslärare i svenska att sitta ned och 
diskutera tolkningar av bedömningsunderlaget till de nationella proven. Detta 
efterfrågas också av flertalet informanter. Underlaget är en mall som skall vara en 
grund för likvärdig bedömning, men det finns fortfarande en del tolkningsut-
rymme för den enskilde läraren, särskilt när det gäller gränsen mellan VG och 
MVG.  Steget däremellan uppges som väldigt diffust och osäkert. Man måste 
inom den egna skolan argumentera och ifrågasätta varandras betygskriterier för att 
så småningom nå en gemensam bedömningsnorm. Nyttan av detta upplevde en 
av informanterna som upptäckt att hon i diskussioner med kollegor var striktare 
än dem i sin bedömning. Efter diskussioner hade hon dock ändrat sin inre mall 
eller norm för bedömning. Diskussionerna som de hade haft tyckte hon sedan 
fungerade som ett stöd när hon satt själv och rättade.  
 
Att ifrågasätta och argumentera sina egna och kollegors bedömningar i en diskus-
sion är fortfarande känsligt inom lärarkåren. En av informanterna uppgav att skä-
let till att man inte behövde och skulle diskutera frågor som bedömning, var att 
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man litade på den andres professionalism. Vi anser att professionalism är just att 
våga ifrågasätta och argumentera våra olika ståndpunkter i en diskussion.                  
 
De allra flesta av informanterna såg en förtjänst med medbedömning, men skälet 
till att man inte samarbetade mer var att man hade varken tid eller ork att sitta 
och rätta först sina egna och sedan andras nationella prov, även om viljan fanns. 
Man ville heller inte öka arbetsbördan för sina kollegor.  
 
Just bristen på tid var ett genomgående tema när det gäller samarbete och med-
bedömning. Skolorna hade olika lösningar på hur man skapade tid för rättning av 
nationella prov. En lösning var att det skulle rymmas inom lärarens årsarbetstid, 
en annan att man kunde ta upp till två hela dagar per klass för att rätta. Tiden 
läraren var borta och rättade ersattes ibland av vikarie eller fick lärarens arbetslag 
täcka upp.     
 
Vår andra beskrivningskategori kallar vi Samarbete kring enstaka fall. En stor del 
av svaren när det gäller samarbete inom skolan hamnar här. Anledningen till att 
man bara samarbetar kring enstaka fall är tidsbrist och att man inte anser det be-
hövs. Syftet med detta samarbete är att få hjälp med bedömning av en text som 
man är tveksam till betygsmässigt.  Informanterna benämner dessa texter som 
tveksamma fall. Tveksamheter uppstår ofta när det rör sig om ytterlighetsbetygen 
som MVG och gränsfall till G. Östlund-Stjärmegård (1999) nämner att det är 
ytterlighetsbetygen som skapar osäkerhet om man inte har utarbetade rutiner för 
medbedömning, och att det kan det leda till att man av osäkerhet håller nere 
betygen. Kan detta vara en av förklaringarna till det som några informanter gav 
uttryck för, att det är lättare att få högre betyg på vissa skolor? Det är kanske inte 
frågan om att det är lättare i ordets rätta bemärkelse, utan just att skolan har ruti-
ner för medbedömning och gemensamma konsekventa bedömningsnormer. Det 
kan vara en av förklaringarna bakom skillnader mellan skolorna när det gäller 
antalet elever med ytterlighetsbetygen.                  
 
Många lärare uppgav att de inte hade några fasta former för att diskutera bedöm-
ning på ämneskonferenser eller liknande möten, och hade man någon ämnes-
konferens kring ämnet var många frånvarande. Samtal om bedömning och betyg-
sättning av texter sker ofta väldigt informellt och spontant när man träffas till ex-
empel i personalrummet. Samarbetet begränsar sig då ofta till frågor som rör 
vilket betyg en text skall ha och inte om vilka kvaliteter en text skall ha för att 
uppnå ett visst betyg.  
 
Att antalet tillfällen för samtal skall öka har tagits upp tidigare, men kvaliteten på 
diskussionerna måste också förbättras. Samtalen måste handla mer om vilka kva-
litativa drag som ska finnas i en text för varje betygssteg. Detta skulle ta tid och 
kräva vissa ramar. Det kan också finnas ett motstånd mot sådana diskussioner, 
som grundas i en rädsla för att ens professionalism skall bli ifrågasatt.  
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En informant uttryckte att man kring tveksamma fall lämnar över till en kollega 
för en kort och snabb genomläsning. Denna typ av samarbete kring bedömning 
av elevtexter bygger på att den enskilda läraren själv ser svårigheter med att be-
döma vissa texter innan man överlämnar till kollegor. Risken med det är att den 
enskilde läraren ibland kanske medvetet undviker att lämna över en del texter för 
att man inte vill belasta en redan stressad kollega. Enligt Skolverket är en väg till 
likvärdig bedömning just medbedömning och samarbete, och då får det inte fin-
nas några sådana faktorer eller omständigheter som är avgörande.                    
 
Den tredje och sista beskrivningskategorin benämner vi stort samarbete. Här 
finns det ett fördjupat samarbete som på ett kvalitativt sätt skiljer sig från de andra 
beskrivningskategorierna. Istället för att var och en enskilt rättar, läser och bedö-
mer elevtexter, sitter man i stället flera lärare tillsammans för att diskutera elevtex-
ter med varandra. Motiven som anges till att man samarbetar är dels att man ser 
faran med den subjektiva bedömningen om man sitter själv, dels att man vill öka 
den likvärdiga bedömningen, vilket man anser sig göra genom att sitta tillsam-
mans. Men stort samarbete behöver inte alltid innebära att man sitter många till-
sammans, utan samarbetet sker ofta i mindre, informella grupper inom arbetsla-
get eller med två till tre ämneskollegor som man brukar samarbeta med.  Man 
anser det i vissa fall smidigare om man är färre än att sitta till exempelvis åtta lära-
re tillsammans. Så även om detta är ett stort steg mot samarbete kring bedömning 
så måste det utvecklas till att gälla hela skolenheten och att grupperna blir kända 
och formella grupper.               
 
Ansvaret för likvärdig bedömning 
 
Som nämndes inledningsvis till detta kapitel har skolledningen ett ansvar kring 
skapandet av förutsättningar för likvärdig bedömning. Förutsättningar för de lära-
re som ingick i vår undersökning varierade, främst när det gäller tid till förfogande 
till rättning av nationella prov. Vårt resultat pekar på att skolledningen överlåter 
ansvaret för hur rättning och bedömning bedrivs helt och hållet på ämneslärarna 
själva.  Många önskar fler tillfällen till att diskutera och få fortbildning i hur man 
bedömer elevtexter då man ibland känner en viss osäkerhet vad som skall ligga 
till grund för betygsättning.   
 
Det råder ojämlikhet när det gäller de tidsmässiga resurser som ställs till förfo-
gande vid rättning av nationella prov för lärarna på de skolor som ingick i under-
sökningen. Tidsfaktorn begränsar möjligheterna till att föra diskussioner om be-
dömningskriterier samt vilka kvalitativa skillnader som finns mellan betygsstegen. 
Ansvaret för att tillräckligt med tid avdelas vilar på respektive skolledning.  
 
Tiden som utgår för rättning av texterna skiljde sig åt mellan informanternas sko-
lor. Ett sätt var att det ingick i lärarens årsarbetstid, alltså att tiden för rättning 
skulle läggas ut på hela året. Problemet med detta var enligt utsagor att det var 
svårt att hitta en tid där alla kunde träffas samtidigt. Risken finns att rättning och 
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bedömning blir något av ett ensamarbete, eller att man spontant byter en text eller 
ett par ord med varandra när man träffas. Att ämneskonferenser och liknande 
ägnas åt att belysa vilka kvaliteter en text skall ha för att uppnå ett visst betyg, och 
att försöka enas om detta måste däremot vara ämneslärarnas ansvar.  Läraryrket 
är av gammal tradition ett ensamyrke, och vi tror att en hel del av motståndet kan 
ligga hos lärarna själva. 
 
I Skolverkets Allmänna råd (2004) rekommenderar man att de lokala tolkningar-
na jämförs med andras tolkningar, samt att diskussioner förs mellan olika lärare 
och skolor i syfte att skapa likvärdighet. Rektor skall ansvara för att detta kommer 
till stånd. Ett verktyg för att göra detta kan vara att skapa nätverk i ämnet svenska. 
Sådana nätverk finns/har funnits i kommunen, men ingen av våra informanter var 
med i något sådant. De flesta visste inte vem på den egna skolan som var repre-
sentant, och visste de det så visste de inget om vad som görs på nätverksträffarna. 
Det informanterna önskar av ett närverk i svenska är att man ska diskutera be-
dömningsfrågor och ha möjligheter att utveckla en konsensus skolor emellan. Det 
måste dock ges möjligheter att sedan följa upp det som diskuterats på träffen på 
respektive skola. Nätverken kan inte anses lyckade om innehållet i träffarna en-
bart kommer deltagande lärare till del. 
 
Tolkningar och diskussioner måste först och främst förbättras på varje enskild 
skola. Samarbetet i dag består allt för ofta av att man lämnar över några enstaka 
texter, till en kollega inom arbetslaget eller någon man känner förtroende för. 
Texter som man lämnar över är sådana som man är tveksam till och man vill veta 
hur kollegan skulle betygsätta texten. Samarbetet på samtliga enheter som ingick i 
undersökningen var på frivillig basis. Man kunde således välja att sitta helt själv 
och rätta eller välja någon kollega att samarbeta med. I värsta fall har man ingen 
att samarbeta med fast man önskar det. Här måste det till en större grad av styr-
ning, att enheterna har en någorlunda likartad struktur för arbetet med medbe-
dömning. Frågan om likvärdighet är alltför viktig för att överlåtas åt informella 
grupperingar eller egen vilja om att delta i samarbetet.                                             
 
Tholin (2003) har visat att lärarna varken fick tid eller fortbildning i att formulera 
preciserade lokala mål. Vilket också bekräftas i vår undersökning. Bristen på 
utbildning under lärarutbildning och bristen på diskussioner på skolorna gör att 
lärarna skapar sina egna mallar och kriterier som kan variera mellan olika lärare 
på samma skola.  
 
Frågan om likvärdig bedömning ansågs av många som en viktig fråga som man 
borde satsa mer tid på att diskutera omkring. Palmér och Östlund–Stjärngårdh 
(2005) anser också att frågan är viktig, eftersom betyget används som urvalsin-
strument till högre studier. Vidare hävdar de att likvärdig bedömning uppnås bäst 
genom medbedömning. 
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Skäl som har angivits till bristande samarbete är att man har svårt att koncentrera 
sig om man sitter flera tillsammans och rättar texter. Det är därför viktigt att det 
någonstans på skolan finns en plats som möjliggör för läraren att sitta och rätta 
utan att bli störd. Om man av bristande resurser i form av lokaler är hänvisad till 
att sitta hemma och rätta nationella prov, blir bedömningen ett ensamarbete som 
påverkar den likvärdiga bedömningen negativt.  
 
Att sitta tillsammans med andra har sina problem, men formerna för hur det i 
detalj skall gå till måste ligga på ämneslärarnas ansvar. Det kanske räcker med att 
man innan nationella prov träffas på ett organiserat sätt för att diskutera i genom 
vilka kvalitativa aspekter man tittar efter och vad som krävs för de olika betygste-
gen. Sedan kan man beroende på tillgång till utrymmen vara tvungen att rätta på 
olika plaster, men kravet borde vara att minst två ämneslärare bedömer varje text. 
På detta sätt blir även självklara fall medbedömda, och man har större möjlighet 
att hålla den etiska bedömningen på en rimlig nivå. 
 
Fördelar med samarbete 
 
Informanter var i huvudsak positiva till att samarbete med sina kollegor och med 
andra skolor, eftersom man ser en rad olika fördelar med detta. Det handlar om 
tryggheten med att flera lärare bedömer texterna, att man vill försöka öka den 
likvärdiga bedömningen inom sin skola, men även mellan olika skolor, samt om 
en slags kvalitetssäkring av varje betyg. 
     
Bristande utbildning i bedömning och betygsättning samt en hög grad av ensam-
arbete gör att man i stort får förlita sig på sitt eget omdöme, när man skall betyg-
sätta elever. Det kan skapa en osäkerhet och i vissa fall rädsla när man skall rätta 
nationella prov, speciellt för nyexaminerade lärare som skall göra det för första 
gången. Ett bra sätt att öka tryggheten och den likvärdiga bedömningen är att man 
tar hand om och introducerar nyanställda och nyexaminerade lärare för att stödja 
dem i arbetet med rättning och bedömning av nationella prov.  
 
Det är inte enbart på grund av osäkerhet i början av lärarkarriären som man kän-
ner behov av samarbete. Man anger också att det är en trygghet att vara flera som 
bedömt en text på grund av att man som lärare i dag måste vara beredd att, i sam-
tal med elever och föräldrar, argumentera och förklara varför man har satt ett 
visst betyg. Många uppger att bedömningsunderlaget till nationella prov är ett stöd 
som underlättar bedömning och betygsättning. Man anser att användandet av den 
är ett bra sätt att öka den likvärdiga bedömningen. Samtidigt tyckte man att den 
i vissa situationen var svår att tolka och att skillnaden mellan de olika betygsstegen 
är för diffus. Att skriva detaljerade anvisningar anser man dock som svårt och det 
är heller kanske inte önskvärt. Vi anser att vi kan bli mycket bättre på att använda 
bedömningsunderlaget på det sätt som det är tänkt, nämligen som ett underlag för 
diskussion i syfte att utveckla en konsensus kring kvalitet och betygssteg. 
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Att tala om likvärdig bedömning och kvalitetssäkring innebär inte enbart att ele-
ven besitter en viss kunskap. Det innebär även att det finns väl genomarbetade 
bedömningsnormer som är väl kända av ämneslärarna, och att det finns en klar 
och tydlig struktur för medbedömning. Alla ska vara involverade i någon slags 
medbedömning som styrs upp av skolledningen på respektive skola. Medbe-
dömning ökar tryggheten för lärare och minskar risken för etisk bedömning. För-
utsättningar när det gäller tid som avdelas för rättning av nationella prov bör också 
vara likvärdig inom vår kommun. Att tiden för rätta och bedöma skiljer mellan 
olika skolor kan mycket väl påverka bedömningens kvalitet. Kvalitet innebär ock-
så att man ute på skolorna ges möjligheter att regelbundet och på ett bra sätt dis-
kutera frågor som rör bedömning och betygsättning. Det innebär också i hög grad 
att varje enskild lärare ser sitt eget ansvar att vara delaktig i detta. 

Metoddiskussion 
 
Vår undersökning syftade till att ta reda på vilka kvalitativa skillnader som kan 
urskiljas vid bedömning av elevtexter och hur man samarbetar kring bedömning 
och betygsättning av elevtexter. Vi skall i detta avsnitt inta ett kritiskt förhållnings-
sätt och redovisa undersökningens genomförande och faktorer eller händelser 
som kan ha påverkat resultatet på något sätt. Metoden som vi använde oss av för 
att samla in data var tvådelad, den ena var att informanterna läste igenom två elev-
texter som skulle bedömas och kommenteras skriftligt. Tiden var inte begränsad 
utan informanterna fick ta den tid som behövdes. En av informanterna fick på 
grund av tidsbrist möjlighet att ta med sig texterna hem en dag. Det kan ha inne-
burit att personen i sina skriftliga kommentarer till sin bedömning varit mer utför-
lig än andra. Eftersom lärare har möjlighet att ta hem och arbeta med elevtexter 
hemma i vanliga fall så borde detta dock inte ha påverkat undersökningens resul-
tat negativt.       

 
Målsättningen var att två lärare på vardera fem olika 7-9-skolor i kommunen skul-
le ingå i studien. Vi fick ett externt bortfall på en av skolorna, vilket gjorde att en 
extra informant fick tas fram med kort varsel och från en skola där vi redan hade 
två informanter. Syftet med att bara ha två informanter per skola var att öka chan-
sen för en spridning av olika uppfattningar, eftersom respektive skola kan utveck-
la olika koder och traditioner när det gäller bedömning. Utfallsrummet och resul-
tatet torde dock inte ha påverkats på ett avgörande sätt av detta bortfall, eftersom 
vi inte jämförde skolorna med varandra och att vi hade totalt tio personer i ur-
valsgruppen.  Kriterierna som vi ställde på informanterna var att de skulle vara 
utbildade svensklärare med någon erfarenhet av bedömning av nationella prov.  
Alla var utbildade ämneslärare, en saknade pedagogisk utbildning och tjänstgjor-
de därför som vikarie på sin skola. Personen kan därför möjligtvis ha haft begrän-
sade kunskaper om skolans rutiner kring bedömning.              
 
Intervjun bestod av öppna halvstrukturerade tematiska frågor. De tio intervjuerna 
delades lika mellan två intervjuare, vilket kan ha gjort att intervjuerna i vissa delar 
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har fått fokus och tyngd på olika frågor. Det bör inte ha påverkat antalet beskriv-
ningskategorier eller slutresultatet av undersökningen, utan kan endast har haft 
betydelse när det gäller hur djupgående information man fick ut från varje svar.  
Informanterna har i samtliga fall upplevts svarat ärligt och uppriktigt på våra frå-
gor. De har verkligen försökt att ge oss sin syn och förmedla sin erfarenhet när 
det gäller bedömning och samarbete inom skolan. 

 
Transkriberingen av de tio intervjuerna gjordes av intervjuaren själv och ordagrant 
med viss anpassning till skriftspråk, vilket innebär att upprepningar och störande 
småord har utelämnats. Nästa steg var att ta bort överflödigt material det oväsent-
liga från det väsentliga. Den första genomläsningen och den första kategorisering-
en i beskrivningskategorier gjordes enskilt. Antalet och vilken typ av beskriv-
ningskategorier som skulle ingå bestämdes av oss gemensamt. Sedan skedde ytter-
ligare genomläsning och reflektion av utsagorna, både enskilt och av oss gemen-
samt. Den slutgiltiga kategoriseringen av utsagorna och sammanställningen av 
resultatet delades mellan av oss två utifrån våra två forskningsfrågor. Trots att viss 
del av arbetet har skett enskilt har vi hela tiden haft ett pågående samtal kring 
resultat och analys. Att vi till en viss del analyserade utsagor från intervjuer som vi 
själva inte hade genomfört kan ha medfört att tolkningen av svaren till viss del 
varit begränsad.                           
 

Slutord 
 
Vår studie har berört bedömning av elevtexter inom ramen för nationella prov i 
svenska i skolår nio. Förhoppningen är att såväl den teoretiska delen av uppsatsen 
som resultat och diskussion ska bidra till att öka kunskapen kring problemet med 
likvärdig bedömning och betygssättning av elevtexter. Vi har sett att likvärdigheten 
brister och tror att återkommande kvalitativa samtal och ett ökat samarbete mel-
lan lärare och skolor är en riktig väg att gå för att komma närmre lösningen på 
problemet. Vi tror också att detta måste ske inom givna, fasta ramar som ser lik-
värdiga ut inom kommunens alla skolor. Om nationella prov ska bidra till att 
skapa en konsensus kring bedömning och betygssättning räcker det inte med att 
varje enskild lärare använder Skolverkets bedömningsunderlag och eventuellt 
lämnar över tveksamma fall till en medbedömare. Bedömningsunderlag och typ-
texter måste diskuteras både före och under själva bedömningsprocessen, och 
varje elevlösning bör bedömas av minst två olika lärare. Vi har konstaterat att det 
kan finnas en fara med att betrakta elevlösningar som självklara fall, då det inte 
råder konsensus om vad som krävs för betyget G och då det som är klart VG för 
en lärare är klart MVG för en annan. Vi har även kunnat se att andra faktorer än 
texten i sig tycks spela in vid bedömning. 
 
Vi tror inte att problemet är isolerat till just svenskämnet, utan av mer allmän art. 
Det finns all anledning att även inom andra ämnen fundera över hur man identi-
fierar och bedömer kvalitativa skillnader i kunskap i ett målrelaterat betygssystem. 
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Sveriges nya regering har aviserat att genomgripande förändringar av betygssyste-
met kan vara på väg. Enligt förslag ska betygsstegen bli fler och betyg ska sättas 
redan från skolår 6. Det har också talats om tätare kontroller i form av nationella 
prov i fler årskurser än 5 och 9. Vi anser att det därmed blir ännu viktigare att 
lyfta fram frågan om likvärdig bedömning och samarbete i form av kvalitativa 
samtal inom och mellan skolor. I dagsläget verkar det svårt att nå konsensus kring 
tre betygssteg. Frågan är om, och i så fall hur, det kommer att bli lättare i en be-
tygsskala med sju steg. Visserligen efterlyser många en möjlighet att ytterligare 
gradera elevers prestationer, men man bör i sammanhanget tänka på hur kun-
skapskvaliteter för varje betygssteg ska kunna identifieras. Om betyg dessutom ska 
sättas från skolår 6, handlar det också om att en stor grupp lärare som inte tidiga-
re satt betyg ska börja göra detta framöver. 
 
Vi kan konstatera att mycket arbete och många samtal ligger framför oss! 
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