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Inledning och bakgrund         
 
De senaste åren har jag arbetat på ett samhällsvetenskapligt (SP) och naturveten-
skapligt (NV) gymnasieprogram där vi lägger stor vikt vid elevers lärande både i 
arbetslivet i företag, myndigheter och organisationer och i skolan. Eleverna arbe-
tar problemlösande med uppdrag de får både av skolan och av företaget. I åk 3 
utför de projektarbetet i arbetslivet med handledning av såväl lärare som externa 
sakkunniga personer från arbetslivet utanför skolan. Detta följer statens intentio-
ner med projektarbetet. Mitt intresse för elevers kunskapande i kombinationen 
skola och lärmiljöer i arbetslivet har växt alltmer. Tack vare ökade kontakter mel-
lan gymnasieskola och högskola har jag fått möjlighet att i mitt arbete fördjupa 
mig i denna problematik som en del i en magisterutbildning. I föreliggande studie 
försöker jag ta reda på vad som bedöms vara viktig kunskap i projektarbetet utfört 
i arbetslivet och hur betygsättningen går till. Jag tar utgångspunkt i den praktiska 
klokskapen och i den nya syn på kunskap och lärande och därmed den nya sy-
nen på bedömning som vuxit sig allt starkare.  

   Projektarbetet infördes hösten 2000 och syftar till att ”utveckla förmågan 
att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att 
arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kun-
skaper inom ett ämnesområde inom ett program eller en studieinriktning” (Skol-
verket, 2000, s. 5). Enligt Gym-nasieförordningen 7 kap 3 § skall en lärare sätta 
betyg i samråd med en medbedömare med erfarenhet av kunskapsområdet (SFS 
1992:394). Bedömning av lärande i arbetslivet har mest berört yrkesutbildning 
och yrkesförberedande program. Många lärare och medbedömare står därför 
inför något nytt när de ska betygsätta NV och SP elevers projektarbeten inom 
ramen för arbets-platsförlagt lärande. Korp (2003) och Selghed (2006) säger att 
svenska studier av bedömning är fåtaliga. Det finns stort behov av empiriska stu-
dier av svensk bedömningspraktik. 
           

Syfte, avgränsning och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ta reda på vad lärare och medbedömare från arbetslivet 
uppfattar som viktigt att bedöma och hur detta avspeglas i betygsnivåerna för pro-
jektarbetet samt hur de genomför den gemensamma bedömningen av elevens 
lärande i projektarbetet. Undersökningen avgränsas till betygsättning av projekt-
arbeten som ett led i NV och SP elevers arbetsplatsförlagda lärande dvs. på studi-
eförberedan-de program. Projektarbetena avser autentiska uppgifter utförda i au-
tentisk miljö givna i samråd mellan företaget och eleven. De externa medbedö-
marna är verksamma på respektive arbetsplats och handleder eleven under arbe-
tet. Skäl till avgränsningen är att arbetsplatsförlagda projektarbeten i organiserad 
form på NV och SP programmen är ovanliga och att empiriska studier av sådan 
betygsättning saknas.  
Frågeställningarna blir: Vad uppfattar lärare och medbedömare från arbetslivet 
som viktigt att bedöma i betygsättningen av ett arbetsplatsförlagt projektarbete på 
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NV och SP-programmen? Hur genomför lärare och medbedömare från arbetsli-
vet den gemensamma betygsättningen av ett arbetsplatsförlagt projektarbete på 
NV och SP programmen? 

 

Kunskap   
 
En betydelsefull faktor för betygsättningen av projektarbeten är vad bedömaren 
lägger i begreppet kunskap. Aristoteles utvecklar grundläggande förståelse av be-
greppet kunskap i den Nikomachiska etiken. All kunskap har ett gott liv, lyckan, 
det goda som mål och blir till genom det vi erfar i vår levda verklighet. Aristoteles 
skiljer på teoretisk och praktisk kunskap och gör en uppdelning i episteme, tech-
ne och fronesis (Kroksmark, 2003).  

Gustavsson (2002, 2004) diskuterar de tre kunskapsformerna. Episteme 
motsvarar ett vetenskapligt vetande som är sant och objektivt. Techne, praktiskt 
produktivt kunnande förbundet med hantverk, skapande och praktiska verksam-
heter, innebär att vetande omsätts i görande och visar sig i yrkesskicklighet och 
konstfärdighet och växer fram i samspel mellan fakta och reflektion. Kunskapen 
om något hänger samman med kunskapen om hur något ska utföras. Intelligent 
handlande är reflekterat handlande. Det praktiska hänger samman med det teore-
tiska. Erfarenhet leder till mer kunnande. Fronesis, praktisk klokhet, kan liknas 
vid en sorts livserfarenhet som kommer till uttryck i att vi använder vår kunskap 
på ett för människan socialt, politiskt och kulturellt gott sätt. Våra värden, nor-
mer, och traditioner formas av den sociala gemenskap vi lever i. Där formas vår 
förståelse av världen och därmed den klokskap som vägleder våra beslut och be-
dömningar om hur vi ska handla. Långvariga traditioner bygger in kunskap i bak-
grunden. Den kunskapen kan vi aktualisera och använda för problemlösning 
(Gustavsson, 2004).   

   Sedan 1970-talet har kunskapens kvalitativa aspekter fått stort genomslag. 
En kvalitativ kunskapsform är förståelse vilket bl.a. inbegriper att kunna sätta in i 
sammanhang och att kunna förklara avsikt och effekt men också att kunna tolka 
innebörder (Wallén, 1966). Människor och händelser ses som unika och påver-
kas av sammanhanget. Vi tolkar händelser och sammanhang och handlar kreativt 
med en avsikt utifrån dessa tolkningar. Verkligheten ses som flerdimensionell och 
komplex. Det ifrågasätts starkt att det skulle finnas bara en objektiv verklighet 
(Cohen, Manion & Morrison, 2004). Andra kvalitativa kunskapsformer är färdig-
hets- och förtrogenhetskunskap, det vi ofta kallar tacit knowledge, att veta hur 
man gör. I denna vidgade syn på kunskap ingår även t.ex. samarbetsförmåga, este-
tisk kompetens och att kunna skapa (Wallén, 1996). Därför riktar humanveten-
skaperna idag intresset mot människans egenart och värderingar. Forskaren för-
söker sätta sig in i hennes ställe. Språket ger tillträde till människans medvetande 
men utsagorna måste sättas in i rätta sammanhang för att kunna analyseras och 
tolkas. Språk och tolkning får stor betydelse (Stensmo, 2002). All kunskap är ur 
ett perspektiv t.ex. den dominerande gruppens perspektiv utgående från dess er-
farenheter och intressen (Korp, 2003).  
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  I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) finns tydliga kvalitativa 
inslag (Selghed, 2006). Skola för bildning (SOU1992:94) nämner fyra kunskaps-
former: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Faktakunskaper, förståelsens 
byggstenar, är något som vi vet, kommer ihåg eller kan glömma. Förståelse inne-
bär att begripa något, uppfatta innebörder och mening men ett fenomen kan för-
stås på kvalitativt olika sätt.  Färdighet är en praktisk kunskap med mentala och 
praktiska dimensioner och innebär att veta hur något skall göras och att kunna 
utföra det. Förtrogenhetskunskap, ofta kallad tyst kunskap, är förbunden med 
vårt omdöme, något vi känner eller vet t.ex. när det rätta ögonblicket är inne för 
att något ska påbörjas eller avbrytas. Många unika situationer ger oss praktisk er-
farenhet som vi kan tillämpa i nya situationer t.ex. i bedömningar. En kunskaps-
form får inte betonas ensidigt eftersom de alla betraktas som förutsättningar för 
och i samspel med varandra. Kunskapande arbete som att använda kunskapskäl-
lor eller formulera problem och komma fram till slutsatser betonas. Reflektion 
över erfarenheter ökar förmågan att anpassa sig till förändringar. Det meningsful-
la sammanhanget är betydelsefullt då kunskap utvecklas ur speciella frågor och 
sammanhang. Språklig kommunikation i form av samtal och att formulera sig 
muntligt och skriftligt är en integrerad del av skolans kunskapsverksamhet. Krea-
tivitet är en dimension som kräver fantasi och förmåga att tänka och handla 
okonventionellt, att se nya infallsvinklar, skapa nytt och överge invanda tankesätt. 
Gustavsson (2004) påpekar att det överlåts till Skolverket och skolor lokalt att 
precisera och utvärdera begreppen förståelse och förtrogenhet. 

Det som är viktig kunskap varierar från en tid till en annan. I skolan måste 
ständigt diskuteras vad sådan kunskap är och hur kunskapsutveckling sker 
(SOU1992:94). De fyra kunskapsformerna i läroplanen är otillräckliga som ut-
gångspunkt för fördjupad diskussion om kunskapssyn och -former i kursplaner 
och olika ämnestraditioner (Gustavsson, 2004). Vilken kunskap som behövs nu 
och i framtiden måste analyseras utifrån förutsättningar i samhället runt omkring 
oss. Selghed (2006) säger att vår tid präglas av att människan översköljs av infor-
mation och ett stort utbud av valmöjligheter. Vi behöver kunna sovra i utbudet, 
kritiskt granska och reflektera över allt vi erbjuds. Vi måste orientera oss och för-
stå världen för att kunna handla rationellt och bli kompetenta medborgare. Ger-
revall (2002) diskuterar det intresse som OECD riktar mot särskilda nyckelkom-
petenser som gör att människor kan agera både framgångsrikt och ansvarsfullt 
och samtidigt vara förberedda på utmaningar. I Europaparlamentet och EU-
kommissionen pågår arbete med att anpassa utbildningssystemen till nya kompe-
tenskrav av ämnesövergripande karaktär som arbetsmarknad och samhällsliv stäl-
ler. Tsagalidis (2003) ser förmågan att lära sig att lära jämte flexibilitet och initia-
tivförmåga som sådana generella nyckelkompetenser. Social förmåga och anpass-
ningsförmåga gör människor mer flexibla då arbetslivet ställer krav på samarbets-
förmåga. Komplicerade processer hanteras effektivt när medarbetare har förmåga 
att planera och ta initiativ till att kreativt lösa problem. 
Kroksmark (2006a) säger att tillgänglighet till kunskap och förutsättningarna för 
lärande i det digitala samhället gör att vi måste se på kunskap och lärande på nytt 
sätt. Kunskap är så lättillgänglig att den är var mans egendom. Han ser postmo-
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dern kunskap som kontextuell och social men samtidigt globalt relaterad. Kun-
skap kan ses som tillfällig då den är föränderlig till sin natur. Den sorts kunskap 
eller kompetens som verkar vara betydelsefull nu är kunskap som bygger på erfa-
renheter, nära begreppen förtrogenhet och praktisk klokskap.  
 

Lärande 
 
Lärande kan definieras som att en person förändras genom nya erfarenheter. Det 
sätt på vilket en person uppfattar ett fenomen avgör hur personen förändras. I 
mötet med ny erfarenhet uppkommer en konflikt eftersom den inte kan förklaras 
utifrån redan existerade kognitiva scheman. Dessa måste förändras så att han för-
står fenomenet på ett nytt sätt. Personen erfar nu samma fenomen men på ett 
kvalitativt nytt sätt (Korp, 2004). En avgörande skillnad mellan människor är ”vil-
ka aspekter av en företeelse som urskiljs och är i medvetenhetens fokus samti-
digt” (Carlgren & Marton, 2000, s. 136). Ju öppnare vi förhåller oss till nya situa-
tioner desto bättre lär vi oss om dem. Vi är samtidigt medvetna om det nya och 
det gamla men nya erfarenheter får innebörd genom de gamla. Förmågan att han-
tera nya situationer utvecklas genom att gamla erfarenheter tillämpas i nya situa-
tioner varvid tillämpningen innebär alltid en form av nyskapande (Carlgren & 
Marton, 2000). I undervisningssituationen bör läraren utmana redan befintliga 
föreställningar genom att försätta eleverna i situationer där de gör erfarenheter 
som kommer i konflikt med tidigare kunskap eller erbjuda situationer där de kan 
använda sina tidigare kunskaper för att förstå något nytt (Korp, 2004).  

   Kroksmark (2006a) talar om innovativt lärande som intuitivt och erfaren-
hetsbaserat lärande i kombination med lärande i grupp som ett nytt sätt att se på 
lärande. Intuition eller professionell erfarenhet byggs upp i autentiska situationer 
där lärandet präglas av direkthet och spontanitet. Betydelsefulla framgångsfakto-
rer för lärandet är kreativt fördomsfritt tänkande jämte reflektion och samarbete 
med andra. Därtill kommer metakognition och medvetenhet om att det kan fin-
nas flera och olika svar och lösningar. Gustavsson (2004) återknyter till Aristote-
les. Erfarenheterna som bygger in kunskaper i bakgrunden, den praktiska klokhe-
ten, kan göras i arbetsplatsförlagt lärande där teori och praktik växer fram i växel-
verkan. Där kan eleven bli förtrogen med en viss tradition eller erövra kunskap 
som inte står i böcker. Känslan för att göra rätt sak vid rätt tid med gott omdöme 
kan tränas upp. Där kan vetande förenas med inlevelse och fantasi. Men vi får 
inte ta vår praktiska klokhet för givet utan måste utsätta den för kritiskt reflektion. 
All kunskap innefattar någon form av praktik och tankeverksamhet.    
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Kognitiva och metakognitiva strategier 
 
När elever reflekterar över och utvecklar allt bättre kognitiva och metakognitiva 
strategier blir de mer självständiga och kan lättare styra sitt lärande. Här kan for-
mativ bedömning spela stor roll genom att göra elever medvetna om framsteg och 
goda kvaliteter i arbetet och på det sättet leda till bättre inlärningsresultat (Korp, 
2003). Quellmalz & Hoskyn (1997) nämner fyra grundläggande kognitiva strate-
gier. Att analysera och göra jämförelser innebär att dela upp i mindre enheter och 
se likheter och skillnader samt se vilken betydelse dessa har. Vidare talar de om 
värdering samt om att dra slutsatser genom deduktiva resonemang. Med Meta-
kognitiva strategier avser de medvetna strategier som kan användas för att lösa ett 
problem. Planering inbegriper problemanalys och jämförelser med tidigare pro-
blem samt val av metod för problemlösning. En annan strategi kallar de utkast 
och utprovning vilket enkelt uttryckt innebär en rad olika försök att lösa proble-
met. Under arbetets gång kan strategierna förbättras genom kontroll och omar-
betning så att de leder framåt mot en lösning. Slutligen kan värdering och reflek-
tion genom en tillbakablick på hur väl problemet löstes och hur effektiva meto-
derna var samt självvärdering ge mer förståelse. Korp (2003) menar att parat med 
uppfattningen om intelligens som påverkbar av t.ex. undervisning och kulturella 
och sociala erfarenheter framträder helt nya möjligheter (Korp, 2003). 
                     

Allmänt om projektarbetet  
 
Projektarbetet skall avspegla viktiga kunskapsområden inom programmet och 
förbereda för arbetslivet där projektkompetens och samarbets- och initiativförmå-
ga ofta efterfrågas. Både teoretiskt och praktiskt kunnande förekommer. Pro-
grammålen styr valet av uppgift så att arbetet fokuserar på, utvecklar och befäster 
färdigheter inom programmets kunskapsområden. Språkets roll för reflektion 
och lärande samt som förberedelse för ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta 
betonas. NV elever skall utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. SP elever 
skall på motsvarande sätt utveckla förmåga såväl att se samband som att formulera 
problem och föreslå lösningar. Ofta är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt nöd-
vändigt (Skolverket, 2001).  

     I den nationella kursplanen (Skolverket, 2000) anges målen för projekt-
arbetet. Eleverna skall planera och genomföra ett arbete från idé till slutprodukt. 
Det ingår att upprätta en projektplan.  Under arbetets gång skall eleverna föra 
loggbok och självständigt lösa de problem som uppstår men även diskutera med 
handledaren. De ska redovisa muntligt och skriftligt samt värdera arbetet. Arbets-
processen och slutprodukten är lika viktiga. 

   Läraren skall, i samråd med en medbedömare, bedöma elevens kunska-
per allsidigt och med all tillgänglig information och utgå från nationella mål och 
betygskriterier. Om enighet inte uppnås skall rektor sätta betyget (SKOL FS 
1992:394). Externa medbedömare som kan göra en fackgranskning av arbetet 
kan ge stöd. Handledaren följer arbetet och ser till varje elevs individuella insats. 
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Det är den ansvariga läraren som sätter betyget även om andra personer är be-
hjälpliga. Slutprodukten och varje led i processen, där förmågan att planera och 
genomföra hela uppgiften från idé till färdig produkt prövas, skall vägas in sak-
kunnigt. Erfarenheter från redovisning i seminarieform ingår. Läraren och med-
bedömaren diskuterar arbetets kvaliteter. Medbedömarens bedömning utgör en 
del av betygsunderlaget (Skolverket, 2001).  

    För att uppnå rättvis och likvärdig betygsättning är det angeläget att lärar-
na för samtal på sin egen skola och med lärare på andra skolor. Kunskap måste 
uttryckas så att olika kvaliteter kan urskiljas. Elever blir medvetna om viktiga kun-
skapsdimensioner när de deltar i diskussion kring planering och vilka kunskaper 
arbetet förväntas ge. Rektor ansvarar för att diskussioner kommer till stånd och 
att tillräckligt med tid anslås (Skolverket, 2004). 
 

Projektarbetet på ett näringslivsinriktat  
studieförberedande program 
 
Empirin i denna studie har samlats in på en rektorsenhet med NV och SP pro-
gram där samverkan sker med arbetslivet. Inom enheten finns ambitionen att 
stimulera försöks- och utvecklingsarbete och därvid till fullo använda det kom-
munala friutrymmet genom att organisera undervisning och lärande på nytt sätt 
samt framför allt att öka samarbetet mellan skola och näringsliv. Enligt Skolverket 
(2001) är projektarbetet en reell möjlighet till samverkan mellan skola och arbets-
liv där representanter för olika företag kan berika utbildningen. Ett viktigt inslag i 
utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande på s.k. fadderföretag en halv dag i veck-
an mot slutet av årskurs 1 och en hel dag varje vecka i åk 2 och 3. Fadderföreta-
gen finns inom vitt skilda sektorer som tillverkning, förvaltning, handel och servi-
ceföretag av olika slag. I regel placeras eleverna två och två fadderföretagen. Arbe-
tet leds både av lärare från skolan och handledare på fadderföretaget, vanligtvis i 
chefsposition, med kunskaper om arbetsliv och branschkrav. Eleverna i åk 1 lär 
sig hur förtaget är uppbyggt och fungerar. I åk 2 utför de autentiska uppdrag av 
problemlösande karaktär åt företaget som en marknadsundersökning och en de-
signuppgift. I åk 3 utför de projektarbetet på företaget. Andra ämnesöver-
gripande uppgifter av mindre omfattning förekommer under de tre åren.  
          Uppgiften för det autentiska projektarbetet i åk 3 bestäms i samråd mellan 
företag och elev. Slutprodukten kan se mycket olika ut eftersom det t.ex. kan 
handla om att konstruera ett föremål eller utföra en tjänst men också att göra en 
undersökning eller att lösa ett problem. Projektarbeten som utförts på fadderföre-
tag är t.ex. design av studentrum för IKEA, planering och genomförande av en 
studieresa utomlands, produktutveckling och nya användningsområden för well-
papp, konstruktion av upphängningsanordning för belysning, konstruktion av 
elektronisk vägvisningstavla och undersökning av ekonomiska villkor för nationel-
la utbildningsföretag. Sätten att lösa uppgiften blir varierande. Projektarbetets 
skapande karaktär framgår av att eleven förväntas producera något. Fadderföreta-
get äger rätten till arbetet. 
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Nationella kursplaner och kriterier delas ut till lärare, elever och medbe-
dömare vid starten för projektarbetet. Eleverna får information om projektarbe-
tet, främst kommentarer till kursplanen, gruppsammansättning och överskådlig 
tidsplanering. En betygsansvarig lärare och en extern handledare på fadderföreta-
get följer och bedömer arbetet. Eleven får sakkunnigt stöd av den externa hand-
ledaren. Avsikten är att den betygsansvariga läraren fortlöpande håller kontakt 
med eleverna och den externa medbedömaren samt även besöker fadderföreta-
get. Medbedömaren får skriftliga instruktioner av skolledningen om att avge ett 
skriftligt betygsförslag på en blankett som underlag inför betygsättningen. Redo-
visning sker i form av en skriftlig rapport och en publik redovisning där den färdi-
ga produkten presenteras och där läraren och medbedömaren förväntas närvara.  

Företagsanknutna projektarbeten som ett led i arbetsplatsförlagt lärande har 
vid undersökningstillfället bara genomförts i två omgångar. Detta förhållande un-
derstryker karaktären av försöks- och utvecklingsarbete och den utmaning både 
lärare och medbedömare står inför när det gäller bedömning och betygsättning.  

 

Betyg  
 
En följd av en mer kvalitativ och förståelseinriktad syn på kunskap och lärande 
blev ett nytt sätt att se på hur kunskap bedöms. Biggs och Collins utarbetade den 
s.k. SOLO-taxonomin som modell för att med universella kriterier underlätta 
mer tillförlitlig bedömning av komplext sammansatta kunskaper, förståelse och 
förmågor i relation till på förhand uppställda mål. Bedömning sker i förhållande 
till prestationernas olika grad av strukturell komplexitet uttryckt i hierarkiska ni-
våer. I kvalitativ humanistiskt orienterad bedömning arbetas kriterierna först fram 
på ett abstrakt plan för att därefter konkretiseras i bedömarens subjektiva tolk-
ningsprocess. Bedömarens roll blir tolkande och något av en kritiker som tack 
vare större kunskap och känsla för detaljer och nyanser kan tala om arbetets kva-
liteter och brister. Bedömningens formativa karaktär betonas. Modellen fick be-
tydelse för utformningen av vårt mål- och kunskapsrelaterade betygssystem 
(Korp, 2003).  

   I propositionen 1992/93:250 om ett nytt betygssystem för gymnasiet sägs 
att elevens prestationer skall jämföras med i förväg uppställda kunskapsmål som 
definieras i betygskriterier. Betyget uttrycker i fyra kunskapsnivåer i vad mån ele-
ven har nått upp till kursplanens mål. Nivåerna utgörs av Icke godkänd (IG), 
Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG). SKOLFS 
2000:134 §§2, 3 föreskriver att samtliga kriterier skall vara uppnådda för betyget 
(G).  (VG) anger de kunskaper som fordras utöver dem som fordras för (G). Kri-
terierna för (MVG) anger vad som fordras utöver det som fordras för (VG). För 
(VG) och (MVG) gäller att särskilt goda kunskaper beträffande något eller några 
kriterier kan uppväga brister i andra.  

   Det finns andra modeller för bedömning av komplexa kunskaper och 
kompetenser. Andersson & Krathwohl (2001) talar utifrån en rationell konstruk-
tivistisk kunskapssyn om kunskap som hierarkiskt tvådimensionell med fyra kun-
skapsbegrepp utmed den ena dimensionen: fakta, begrepp, process och meta-
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kognition. Utmed den andra beskrivs ett kontinuum av kognitiva processer: min-
nas, förstå, tillämpa, analysera, värdera, skapa. 

   Selghed (2006) säger att den svenska modellen med löst och öppet ut-
formade mål och kriterier möjliggör bedömning när samhällets och kunskapens 
förändringstakt är hög. Att däremot exakt bestämma kunskapskraven för varje 
betygssteg skulle sannolikt leda till en starkt styrd undervisning. Det antas vidare 
att det är möjligt att beskriva olika kvalitativa kunskapsnivåer. Ett avvägningspro-
blem blir då med vilken precision mål och kriterier skall uttryckas för att skapa 
förutsättningar för likvärdig betygsättning då Skollagen (SFS 1985:1100) föreskri-
ver att utbildning skall vara likvärdig. Vikten av likvärdighetskravet framgår av att 
betygen skall ge besked om tillägnade kunskaper utöver till eleven själv och bli-
vande arbetsgivare även vid urval till högre studier (proposition 1992/93: 250). 
Enligt Skolverket (2004) antas de nationella styrdokumenten och en professionell 
tolkning av dessa garantera nationell likvärdighet. De lokalt tolkade och konkreti-
serade kriterierna skall utgöra planerings- och bedömningsunderlag och tydliggö-
ra vilka kunskaper som krävs för att få ett visst betyg (SKOLFS 2004:23). Taxo-
nomier kan knytas till specifika teoretiska perspektiv. Lärare som använder taxo-
nomier måste göra klart för sig utifrån vilken kunskapssyn och med vilket syfte 
tolkning av kriterier och betygsättning sker för säker och rättvis betygsättning 
(Lindberg, 2005). Erfarenheter av det nya betygssystemet tyder på svårigheter att 
uppnå kravet på likvärdighet. Från forskarhåll har framförts att systemets utform-
ning gör det svårt eller t.o.m. omöjligt att förstå hur det skall tillämpas (Selghed 
2006, Kroksmark 2002). 
 

Svensk forskning om målrelaterade betyg och  
betygsättning efter 2000       
 
Tsagalidis (2003; 2005) har undersökt vilka kunskapskvaliteter som ger mervärde 
för eleven i form av högre betyg i karaktärsämnen på gymnasiets Hotell- och re-
staurangprogram. Fokus ligger på vad lärare och elever anger som viktiga kun-
skapskvaliteter. Åtta nyckelkvalifikationer framträdde i intervjuerna med lärare 
och elever.  

Kommunikation förekommer på alla betygsnivåer. Eleverna tror att förmå-
gan att tala, läsa och skriva bedömds först på VG-nivån medan lärarna uppskattar 
elever som resonerar och ställer frågor. Elever med god kommunikationsförmåga 
får ofta höga betyg.   

Självständighet inrymmer förmåga att fatta självständiga beslut. Vidare ingår 
processkunskaper som framförhållning, initiativförmåga och att ta ansvar och 
hjälpa kamrater. När elever frågar visar de att de är förberedda och har tänkt själ-
va. Lärarna bedömer självständighet endast med MVG. Eleverna däremot uppfat-
tar att självständighet krävs redan på G-nivå. Lärare och elever uppfattar alltså 
graden av självständighet olika.  
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Samarbetsförmåga bedöms av lärarna med upp till MVG för social kompetens, 
medan hänsynstagande och ansvarstagande för gruppen uppskattas med VG. Ele-
verna såg social kompetens som viktigt redan på G-nivå.  

Planeringsförmåga innebär bl.a. handlingsberedskap och kunskaper om 
arbetsprocesser och helhet och bedömdes av lärarna med VG. Förmåga till este-
tiskt tänkande och kreativitet krävs för MVG. Medan elevernas perspektiv sträck-
er sig till dagens arbete uppskattar lärare elever som kan planera i ett längre per-
spektiv. Den elev som kan skapa inre bilder av hur uppgiften kan planeras och 
genomföras i olika steg har goda chanser till högt betyg. Elevernas idé om plane-
ring fokuserar mest på tidsdimensionen.  

Kundkontakt rör förmågor som behövs i servicebranschen. Eleverna foku-
serade på beteenden. Lärarna å andra sidan betonade god service.  

Analysförmåga hittades tydligast på VG- och MVG-nivåerna i lärarnas utsa-
gor som tog upp förmågan att omsätta teori i praktik, kvalitetsmedvetande och 
förmåga att förstå orsak-verkan. Genom reflektion över praktiken och delarnas 
betydelse för helheten övas elevernas förmåga till intelligenta handlingar. Katego-
rin analysförmåga saknades helt i elevsvaren.  

Problemlösningsförmåga hänger samman med arbetsuppgiften. Lärare be-
dömer att förmågan att identifiera problem motsvarar VG och förmågan att se 
adekvata lösningar VG eller MVG. För VG fordras riktiga metoder. Både kontex-
tuella och teoretiska kunskaper är nödvändiga. Ju mer ostrukturerad och kom-
plex uppgiften är desto högre kan betyget bli.  

Utveckling omfattar kreativitet och viljan att utvecklas. Förmåga till meta-
kognition är grundläggande. Den skapande förmågan värderas till MVG. Lärarna 
uppfattar att det krävs uppoffringar och god disciplin för att nå MVG medan ele-
ver utgår från att de utvecklas i skolan vare sig de vill det eller inte.   

Lärare och elever erfar alltså dessa begrepp på delvis olika sätt.  Bl.a. upp-
fattade inte eleverna alls vikten av problemlösnings- och analysförmåga. Tsagalidis 
konstaterar att lärare och elever behöver resonera mer om grunderna för betyg-
sättningen. 

Lindström (2004) undersökte vad två lärarutbildare och en konsthantverka-
re grundade bedömning av hantverksmässig kompetens på inom metallslöjd. Han 
fann att lärarna var mer inriktade mot processen där processkriterier som idé, 
planering, genomförande och värdering spelade stor roll medan hantverkaren var 
mer inriktad mot slutprodukten och bruksvärdet där således produktkriterierna 
spelade stor roll. Om processen tillmäts störst betydelse kan syftet med arbetet ha 
uppnåtts utan att produkten blivit klar. Detta medför en risk. Om skolan inte är 
tillräckligt verklighetsanknuten upplevs den som ”irrelevant, föråldrad och verk-
lighetsfrämmande” (Lindström, 2004, s. 205). 

Korp (2006) fann att lärare använder tre modeller för betygsättning av Ma-
tematik A, Engelska A, Svenska och Svenska som andra språk B på gymnasiet.  

Den första är en analytisk modell där elevens kunskapsprofil jämförs med 
kursplan och betygkriterier. Nationella prov utgör en av källorna till bedömning 
av måluppfyllelsen men betyget på provet är inte lika intressant som vad resultatet 
säger om vad eleven kan.  
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Den andra är en aritmetisk modell. Lärarna räknar fram betyget genom att 
addera resultaten från prov och uppgifter. Ofta motsvarar uppgifter i prov olika 
mål i kursplanen och prov konstrueras så att de ska visa på skillnader mellan be-
tygsnivåer. Betyg på nationella prov ingår som vilket underlag som helst.  

I den tredje, blandad–relativ modell, utgår bedömningen från elevens all-
männa kunskapsnivå och baseras på provresultat och allmänna intryck av elevens 
kunskapsnivå men också på närvaro, attityd och lektionsaktivitet. Lärarens erfa-
renhet genererar en känsla för vilket betyg eleven ska få.  Nationella prov bekräf-
tar lärarens bedömning men kan också bli utslagsgivande ifall eleven ”väger” mel-
lan två betyg. För andra kan betyget på nationella prov utgöra utgångspunkten för 
kursbetyget om det inte helt avviker från lärarens bedömning.  

De flesta lärare i Korps undersökning använde huvudsakligen antingen ana-
lytisk eller aritmetisk modell med inslag av blandad-relativ modell. Den aritmetis-
ka modellen företräddes så gott som uteslutande av lärare i matematik medan 
den analytiska modellen företräddes av lärare i svenska och engelska. Det var 
vanligt att lärare på yrkesprogram mot gällande regler vägde in beteende och atti-
tyd vid betygsättningen. Vissa lärare säger att de undviker att sätta IG för att inte 
riskera ifrågasättanden av sin lärarkompetens men också för att rädda skolans 
rykte. Beteendekriterier vägs ofta in när det är oklart vilket betyg eleven ska få. I 
högpresterande miljöer däremot framhöll lärare att beteendekriterier inte skulle 
påverka betyget.  

   Likvärdigheten påverkas olika av de tre modellerna. En elev som inte 
uppnår samtliga mål för betyget G får IG enligt den analytiska modellen men G 
om resultaten även på andra prov sammanlagt räcker för att nå över G-gränsen 
eller om läraren menar att resultat på nationella prov bara kan höja en elevs be-
tyg. I fall där lärare anpassar svårighetsgraden i de egna proven utgör ett medel-
måttigt resultat i en högpresterande klass bättre kunskaper än i en lågpresterande 
klass. Om lärare använder aritmetisk modell och adderar resultat på samtliga 
prov inklusive de nationella beror elevernas betyg på klassens prestationsnivå 
(Korp, 2006). 

   Selghed (2006) har undersökt vad lärare i grundskolan anser sig väga in i 
elevernas betyg. Han beskriver sex kategorier. I de tre första kan eleven själv på-
verka betyget genom att visa kunskaper och färdigheter eller att bete sig på ett 
adekvat sätt. I den första utgår lärare enbart från elevens kunskaper och färdighe-
ter. I den andra vägs elevens sätt att agera in. Både önskvärda beteenden som flit 
och aktivitet på lektionerna samt icke önskvärda beteenden som hög frånvaro, 
skolk och dålig läxläsning vägs in. Hur eleven är som person, t.ex. utåtriktad och 
verbal eller tyst är en tredje kategori.  

I de följande kategorierna ligger möjligheterna att påverka betyget utanför 
elevens kontroll. Skolorganisatoriska aspekter inrymmer glidande betygsskala och 
olika regler för vilket betyg elever kan få vid omprov. Elevens val av gymnasiepro-
gram kan påverka betygen positivt t.ex. för svaga elever som egentligen inte upp-
fyller kraven för godkänd i engelska och matematik. Externa krav och förvänt-
ningar kommer från föräldrar, skolledning eller kommunpolitiker. Slutligen kan 
lärarens personliga läggning göra att förnuftsmässiga argument får stå tillbaks för 
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känslomässiga hänsyn. Samtliga 30 lärare Selghed intervjuade lyfte fram elevens 
kunskaper och färdigheter men elevernas betyg avspeglar bara delvis det som be-
tygsättningen skall avse. Flera av dessa aspekter kan eleven inte själv påverka.    

Det kan ifrågasättas ifall betygsättare följer anvisningar och målbeskrivning-
ar och vad betygen verkligen avspeglar (Kroksmark, 2006b). Tholin (2006) finner 
att faktorer som elevens personlighet och sätt att agera inverkar på betygen. Selg-
hed (2006) ser en möjlig förklaring till lärares svårigheter att skilja kunskapandet, 
dvs. processen, från målet eller kunskapen i synen på kunskap och lärande som 
en process. Vidare kan lärare se den kunskapsmässiga aspekten som alltför snäv 
och därför väga in andra aspekter vid betygsättningen.  

Betygsättning sker huvudsakligen inom ämnet. Deltagande målstyrning för-
utsätter att olika aktörer samverkar. Men i skolor som organiserats enligt en pro-
grambärande idé kan lärare ha svårt att hitta tid och arenor för den organiserade 
samverkan som krävs. Det samarbete som förekommer sker ofta bara inom ett 
program eller mellan liknande program varför risk finns att olika kravnivåer ut-
vecklas. För säker betygsättning fordras lokalt arbete med konkretion av kurspla-
ner och betygskriterier inom samma ämne. En del lärare i Korps studie saknade 
helt samarbetspartners inom sitt ämne. Det förekom även att kärnämneslärare i 
programarbetslag hade få kontaktytor med ämneskolleger. Där programmen 
grupperats med olika rektorer var skillnaderna i betygsättning mellan program-
men mycket tydliga. Programövergripande diskussion kring kunskaper behöver 
av organisatoriska skäl inte föras mellan lärare med olika elevgrupper.  Känsliga 
diskussioner kan undvikas (Korp, 2006). 

   Någon genomgripande lärarfortbildning kring betygsystemet har aldrig 
genomförts (Tholin, 2006). Lärare uppfattar också betygssystemet olika. Selghed 
(2006) visar att somliga ser det som ett professionellt verktyg som bildar en helhet 
med läroplan, kursplan och nationella prov, som en råvara som bearbetas lokalt. 
Andra anser att betygssystemet skall vara en direkt användbar färdig produkt, 
men eftersom förväntningarna inte infrias ses det som flummigt, ofullständigt och 
arbetskrävande. Detta leder till ovilja att arbeta med lokalt kursplane- och betygs-
arbete. Det leder ändå inte till rättvisa och likvärdighet. Läromedlet och nationel-
la prov får stor betydelse för betygsättningen. Ett tredje sätt att betrakta betygsy-
stemet är som ett verktyg att mäta skolkunskap dvs. med utgångspunkt både i kri-
terier och i personlig utveckling. Till sist ser vissa lärare betygsystemet som en 
bruksanvisning som inte följs. Denna senare iakttagelse görs också av Tholin 
(2006).   

Det är svårt att rätt tolka olika målnivåer som övergripande mål och olika 
kunskapsmål samt likvärdigt tolka en omfattande katalog av betygskriterier, upp-
emot ett 60-tal, per ämne eller kurs. Följden blir orättvis betygsättning (Kroks-
mark, 2006b). Kriterierna liknar målen i så hög grad att det kan vara svårt att se 
någon skillnad. En sammanblandning kan lätt ske. Kriterierna kan i själva verket 
bilda nya mål. Mål och kunskapsnivåer är dessutom formulerade på ett så gene-
rellt sätt att det gör dem omöjliga att förstås entydigt. Det kan ifrågasättas att gene-
rella kunskapsnivåer kan beskrivas för alla elever och att sådana beskrivningar 
kan användas vid betygsättning. Redan behovet av att kontinuerliga samtal måste 
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föras mellan lärare i samma ämne på samma skola, mellan olika skolor och mel-
lan skolor över hela landet för att säkerställa jämförbarhet kan ses som tecken på 
att betygsättning sker oberoende av nationella beskrivningar (Kroksmark, 2002).    

Det målrelaterade systemet syftar inte till att visa på spridning mellan ele-
verna varför det blir svårt att rangordna dem vid urval. Ett annat problem är att 
det är olika långt mellan betygssteg i olika ämnen Men betygen används ändå som 
urvalsinstrument till högre utbildning. (Tholin, 2006; Kroksmark, 2006b).  

Wikström (2005) visar att lokal frihet innebär risker att bedömningar bris-
ter i reliabilitet och validitet p.g.a. brist på kalibreringsinstrument, otydliga kriteri-
er och lärarnas kunskaper om betygsättning. Kriterier och tolkningar varierar mel-
lan skolor och kommuner. Över tid sker stora förändringar i tolkningen av krite-
rierna. Betygsdiskussioner och gemensamma styrdokument på klassrums- och 
skolnivå påverkar reliabilitet och validitet positivt. När betygen utgör ett mått på 
skolans kvalitet och skolan måste värva elever i konkurrens med andra tenderar 
betygen att bli högre. Elever på yrkesprogram tenderar att få högre betyg än 
andra. Bedömningspraxis i mindre skolor leder i högre utsträckning till högre 
betyg än i andra skolor och betygen visar sig ligga lägre i skolor med över 1000 
elever. Kriterierelaterade betyg uppvisar således brister både i validitet och i relia-
bilitet såväl när de avser utvärdering av undervisningen som instrument för urval 
till högre studier. Orsakerna ligger i den konflikt betygsättningens mål leder till i 
kombination med för lite kontroll. Detta påverkar hur betygen tolkas och an-
vänds.  

Betygens roll vid urval ger läraren en unik maktställning i jämförelse med 
andra länder (Selghed, 2006; Wikström, 2005). 
 

Kvalitet och problem i betygsättning av projektarbetet 
 
Gerrevall (2002) pekar på risken att det lätt mätbara görs till underlag för bedöm-
ning snarare än kvaliteter som återspeglar färdighet och förtrogenhet. Han visar 
på två alternativa bedömningsstrategier: holistisk och strukturerad bedömning. 
Vid strukturerad bedömning bedöms varje kvalitet för sig t.ex. med en skattnings-
skala och vägs sedan samman till en helhetsbedömning. En nackdel är att kvalite-
ter som t.ex. fantasi inte så lätt går att verbalisera och riskerar att inte beaktas. Vid 
holistisk bedömning ges ett samlat omdöme, vilket går fort att göra men omdö-
met är mindre informativt. Helheten innehåller element som kan beskrivas med 
ord men också sådant som bygger på den erfarnes förtrogenhet, hans ”tysta kun-
skap”.  

Korp (2003) säger att bedömarens tysta kunskap, epistemologiska och 
ideologiska uppfattningar, ämneskunskaper och tidigare erfarenhet påverkar hur 
konkretiseringen av kriterierna växer fram hos bedömaren. Bedömning som till 
stor del grundas på tyst kunskap medför risk för att rättsäkerheten sätts ur spel 
eller i vart fall att det kan synas så då kriterierna inte entydigt formulerats i förväg. 
Lindberg (2005) framhåller förekomsten av olika kunskapstraditioner i olika äm-
nen och därmed olika syn på vad som är viktig och relevant kunskap. Olika syn 
på kunskap gör att bedömningen fokuserar på olika dimensioner. 
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Måhl (2005) diskuterar tre centrala aspekter vid bedömning: uppgiftsstandard, 
resultatstandard och processtandard. Uppgiftsstandard hänför sig till uppgiftens 
svårighetsgrad, resultatstandard till utformningen av en uppgift och processtan-
dard till kvaliteter i utförandet. Om uppgiften genomförs med stöd av handled-
ning eller om den sker mera självständigt visar på kvalitativa skillnader i process-
standarden. En del uppgifter kan vara svårare och därför kan resultaten på just 
dessa uppgifter värderas högre. Vissa kvaliteter och aspekter i resultat och process 
kan värderas högre än andra och därför få större genomslag i bedömningen. Här 
talar Måhl om variabla standarder. Vaga kriterieformuleringar, omedvetenhet och 
bristande samsyn kring innebörden av kriterier påverkar kvaliteten i bedömning-
en. Gerrevall (2002) förordar kvalitativ strukturerad bedömning av de olika kom-
petensområdena och att bedömningen måste fånga väsentliga dimensioner i re-
spektive begrepp.    

   Betygens validitet ökar om eleven får större möjlighet att välja uppgifts-
format och innehåll då resultatet är direkt iakttagbart och ger en mer rättvisande 
bild av elevens kunskaper. Men ju mer eleven kan påverka uppgiftsformat och 
innehåll desto större blir risken att interbedömarreliabiliteten försvagas då olika 
bedömare ser olika på resultaten. Samtidigt är elevens prestationer och förmåga 
begränsade till kontexten. De presterar olika beroende på vilken uppgift de utför, 
vilket också leder till varians (Korp, 2003).  

   Pettersson (2005) diskuterar vad som kan gå fel i bedömningsprocessen. 
För det första kan urvalet av innehåll för bedömningen gå fel om det är irrelevant 
eller styrt av att det skall vara enkelt mätbart. Likaså om det inte är representativt 
eller bara delvis täcker det som skall bedömas. Eleven kan ha kunskaper utan att 
visa dem av något skäl vilket är fallet om eleven inte har förstått frågorna eller har 
fått frågor som är irrelevanta. En tredje möjlighet är att eleven visar sina kunska-
per men bedömningen blir fel ändå. Detta blir följden ifall kunskaperna tolkas fel 
eller inte överhuvudtaget. Om kunskaperna tolkas rätt kan det ändå bli fel om de 
inte dokumenteras fast även om kunskaperna dokumenteras behöver de inte bli 
föremål för tolkning. Bedömning av kunskapskvaliteter kräver att läraren kan be-
skriva de olika kvaliteter som eleven uppvisar och kan verbalisera de kvalitativa 
nivåerna också så att eleven förstår (Pettersson, 2005). 
 
Metod    
 
Jag har utgått från begrepp och tillvägagångssätt hämtade från variationsteorin som 
jag i korthet refererar till i avsnittet om lärande ovan (Marton & Booth, 2000; 
Carlgren & Marton, 2000; Korp, 2004). Jag har valt den kvalitativa forskningsin-
tervjun som metod för undersökningen. Samtalet kan ses som ett sätt att generera 
ny kunskap. Intervjuformen erbjuder möjligheter till rika beskrivningar av feno-
men som t.ex. betygsättning av projektarbetet. Intervjupersonerna får med egna 
ord beskriva sina uppfattningar. Flexibel användning av intervjuguiden ger både 
möjlighet till ett i förväg gjort urval av teman som jag önskar belysta och öppenhet 
för nya kategorier under intervjuns gång. Ett hermeneutiskt förhållningssätt ger 
möjlighet att klargöra och tolka innebörder och mening redan under samtalet 
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(Kvale, 1997). Kvalitativ metod lämpar sig för att vinna förståelse för samspel mel-
lan personer (Repstad, 1993).  
          För intervjuerna valde jag slumpvis ut 9 projektarbeten med sammanlagt 17 
lärare och externa medbedömare som hade möjlighet ställa upp för intervju var 
för sig under den tid jag hade till förfogande. Lärarna undervisar i olika kurser på 
NV och SP programmen medan de externa handledarna har erfarenhet av arbets-
livet utanför skolan. En särskild omständighet är att de intervjuade lärarna är 
mina kolleger. Det finns risker med detta förfarande då intervjupersonerna, mot 
mina intentioner, t.ex. kan känna sig kritiskt granskade och deras svar ifrågasatta 
av en kollega. Men de gav intryck av att svara ärligt och utförligt på mina frågor 
med en vilja att bidra till ett trovärdigt undersökningsresultat. Garantierna för 
anonymitet var tydliga. Varken lärarna eller handledarna står i beroendeställning 
till mig. Mina förkunskaper som lärare på programmet gjorde att jag kunde tränga 
in i frågeställningarna före intervjuerna men under intervjuerna var det fokus på 
intervjupersonernas erfarenheter. Samtidigt gjorde det som Rolf (1995) kallar 
förtrogenhetsfällan att jag eftersträvade ett kritiskt förhållningssätt till utsagorna. 
Studiens trovärdighet får avgöras av läsaren. Pragmatisk validitet är en form av 
giltighet då ett forskningsresultat leder till praktisk handling som t.ex. förändring. 
Handling kan ses som en form av kunskap. Validiteten avgörs av hur användbar 
denna kunskap är (Kvale, 1997). 
          Intervjuerna genomfördes med MP3-spelare på avskild plats på respektive 
arbetsplats. Utskriften gjordes samma dag och/eller dagen efter varje intervju. Jag 
har försökt att i skrift återge det talade språket så som jag tror att den intervjuade 
hade velat och som jag menar är relevant i sammanhanget. Texten i sig är inte 
undersökningens data. Det är samtalet, ljudupptagningen, som intervjuaren kan 
gå tillbaka till och lyssna på om och om igen. 
 

Resultat               
 
1. Den första forskningsfrågan lyder: Vad uppfattar lärare (L) och medbedömare 
från arbetslivet (EM) som viktigt att bedöma i betygsättningen av ett arbetsplatsför-
lagt projektarbete på NV- och SP-programmen?  
 
Uppfattningar av förhållandet mellan arbetsprocess och  
slutprodukt. 
 
Undersökningen visar att olika uppfattningar förekommer av vilken betydelse 
aspekter i arbetsprocess och slutprodukt skall tillmätas i förhållande till varandra, 
men även vilken roll personlig utveckling spelar. Den första uppfattningen som 
framträder utgörs av ensidigt fokus på antingen processen eller slutprodukten. 
Processfokus innebär att processen är absolut viktigast och att slutprodukten är 
oviktig eller nästan inte vägs in alls:  
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De direktiv vi har fått innebär att det är processen som är det absolut främsta i pro-
jektarbetet … Innehållet ska inte vara av så stor betydelse enligt vad jag har förstått. 
Det är väl så man tänker. (Göran, L) 
 

Något entydigt exempel på produktfokus som innebär att slutprodukten ses som 
absolut viktigast och processen som oviktig eller nästan inte vägs in alls finns inte i 
materialet.  

En andra uppfattning utgörs av produkt- eller processfokus med förskjut-
ning. Detta innebär att såväl process som produkt skall bedömas men med något 
olika tyngd. Processfokus med förskjutning mot produkten innebär att processen 
är viktigare men att slutprodukten ändå vägs in i betyget:  

 
Det är klart att om slutprodukten inte hade blivit riktigt bra så hade det tagit ned nå-
got i det hela. Men helheten är 75% och slutprodukten är 25%. (Krister, EM)  

 
Något entydigt exempel på motsatsen produktfokus med förskjutning mot pro-
cessen, som innebär att slutprodukten är viktigare än processen men att proces-
sen vägs in, finns inte i materialet. Utsagor förekommer som kan tolkas som upp-
fattningar enligt både ensidigt produktfokus och produktfokus med förskjutning 
mot processen: 
 

Då ville de ju ha lite stöd och så. Det hade vi en diskussion om. Och hur frågefor-
muläret skulle se ut. … Sedan är det jätteintressant att se vad de har kommit fram 
till. Vad är det vi kan ha användning utav?  … som vi verkligen kan ta till oss och an-
vända … De kände sig säkra på sin undersökning … De vet vad de pratar om. (Britt, 
EM) 

 
En uppfattning som kan beskrivas som balans med komplikationer (3) innebär att 
betyget avser såväl process som slutprodukt men att personlig utveckling spelar 
stor roll. 
 

Det viktigaste är vad som är det konkreta målet att få ut av det här … det här vill jag 
ha svar på. Här levererar vi svaret … Båda har växt. Jag tycker inte det är rättvist att 
den ena ska få fem hundra mer … bara för att man ska granska en personlighet … 
Lägg upp vad de har gjort och hur de har utvecklat sig båda två så har de gjort sam-
ma resa. (Tommy, EM) 

 
En fjärde uppfattning uttrycker balans (4) och innebär att helheten skall bedömas 
där både arbetsprocess och slutprodukt verkar har ungefär lika stor betydelse.  
 

I grova drag är det ett allmänt omdöme om hur bra resultatet blev och hur stor del i 
det resultatet eleven hade.  (Jonas, EM) 
 
För oss var slutprodukten viktig givetvis för det var ju nånting vi ville ha fram … Dri-
vande, ambition och visa att man vill. Jag tror man måste titta totalt sett på varje per-
son. (Anders, EM) 
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Figur 1 – Olika uppfattningar av förhållandet mellan slutprodukt och arbetsprocess 
 
Viktiga aspekter i arbetsprocessen 
I undersökningen framkom uppfattningar av en rad aspekter som är vikiga att 
bedöma vid betygsättningen såsom olika former av självständighet: initiativförmå-
ga, engagemang och ansvarstagande. Graden av självständighet uttrycker bl.a. i 
vilken mån eleverna är självgående och har egna idéer men också i vilken mån de 
tar eget ansvar för att arbetet skall bli utfört: 
 

Det jag blir mest imponerad av och som jag väl tittar på är just den där självständig-
heten. (Ann-Marie, L) 
Att dom ser även vad som ska göras och gör det. De vet vad nästa steg blir. (Per, L) 
I alla projektarbeten är initiativförmågan väldigt viktig … Den ene var drivande och 
den andra gjorde mer vad man blev tillsagd. (Arne, L) 
De driver det hela framåt och kommer inte och frågar så fort det är en liten detalj 
de stöter på. (Göran, L) 
Det finns ju människor som kan brinna för en sak och verkligen vill göra sitt bästa 
… (Maria, EM) 
Alltså, det ska vara en målmedvetenhet. Jag uppskattar en envishet hos vederböran-
de. (Kjell, L) 
 … kommer de i tid när man bestämmer träff, är de noga med allt sådant …?  
(Robert, L) 
 

Planeringsförmåga och metodisk medvetenhet handlar om förmågan att planera 
och slutföra projektarbetet från idé till slutprodukt och då bl.a. sätta upp delmål 
och ha framförhållning men också hålla deadlines och reflektera. Elever lär om 
och tillämpar vetenskapliga metoder:  
 

Hur klarar de att överhuvudtaget göra den där planeringen, fördela arbetet över ett 
helt år? Hur klarar de att leverera … när vi skulle träffas? (Maria, EM) 
… man börjar på planeringsstadiet, försöker och sedan kanske man måste förändra 
någonting, sedan går man vidare, ställer nya frågor och tittar bakåt och sedan tittar 
framåt igen och reflekterar.(Per, L) 
Det ska finnas ett syfte, helst en problemformulering … då kan man bryta ner det i 
en eller ett antal frågeställningar som är precisa. (Nicklas, L) 
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Problemlösningsförmåga och kreativitet lyfts fram. Grundlig problemanalys och 
research kan vara avgörande för arbetet men också att tänka okonventionellt och 
förutsättningslöst pröva olika möjligheter. Elever föder nya idéer och skapar nytt, 
argumenterar och motiverar. 
 

Det är sättet de tar tag i saker. Det projekt vi hade innehöll ju många flaskhalsar, 
olika sätt man kan tänka sig ta sig runt dem. (Jan, EM) 
Det som är viktigt att bedöma är hur de går framåt … hur de löser det här proble-
met. (Ann-Marie, L) 
Samtidigt fick dom lära sig något nytt, att lyssna in något som dom inte hade en 
aning om. (Anders, EM) 
Det finns inte bara något som är rätt eller fel som i facit. Sedan kunde vi till viss del 
argumentera … de kunde även motivera då. (Krister, EM) 
 

Kommunikationsförmåga innebär t.ex. att resonera med andra och att vara ly-
hörd.  
 

Hon tog till sig av min kritik. Hon tänkte själv, funderade och experimenterade. 
(Sara, L) 
 

Dokumentation uppfattas som viktigt eftersom arbetet och elevers tankar synlig-
görs.   
 

Jag är mycket noga med att eleverna för en ordentlig loggbok … Jag vill gärna se lite 
det där kvantifierbara: Vad har de gjort? Hur många timmar har det tagit?  
(Robert, L) 
Man dokumenterar så att man kan lämna över till någon annan. (Per, L) 

 
Den arbetsinsats som motiveras av kursens poängtal spelar roll t.ex. för arbetets 
omfattning eller för bedömning av olika elevers individuella insatser i teamwork.  
 

Det är väl svårt att avgränsa i tid ett sådant här projektarbete. Det kan gärna bli för 
lite stoff, annars kanske det blir på tok för mycket. (Per, L) 
Vad har du gjort? Hur mycket tid har du ägnat åt detta? (Kjell, L) 

 
Samarbetsförmåga innebär bl.a. att anpassa sig och aktivt bidra i arbetet. 
 

Deras förmåga att samarbeta. … lite så där hur man är på en arbetsplats. (Margareta, 
EM) 
… en allmänt positiv inställning. De var alltid här, alltså närvaro. (Krister, EM) 
… att lära sig samarbeta i grupp. Hålla just en planering. Sköta sina åtaganden. 
(Kjell, L) 
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Aspekter utanför arbetsprocessen förekommer också som t.ex. att lära sig. En 
elev måste lära sig en arbetsmetod eller att hantera ett verktyg då uppgiftens kom-
plexitet kräver det för ett fullgott resultat:  
 

… i det konkreta resultatet såg jag ju att hon gick fram och lärde sig någonting… hon 
tog in och lärde sig under tiden. Hon gick ju framåt. (Sara, L) 
Sedan kanske jag inte är så intresserad av faktadelen … Jag tittar på hur han har ut-
vecklats. (Kjell, L) 
 

Vidare nämns social förmåga och personlighet… 
 

Man har också en personlig bedömning om de är mogna, medvetna, duktiga och 
trevliga. Alltså … social kompetens … det ligger också till grund. ( Krister, EM) 
Hur de har passat in. Hur bra det har funkat med resten av personalen … (Jan-Erik, 
EM) 
 

samt personlig utveckling.   
 

Där tycker jag att båda tjejerna gjorde en resa. Så då kändes det inte rättvist att bara 
för att en var starkare att sätta fyra på den svagare och fem på den starkare. … Det 
handlar inte om att vara bäst eller sämst. Det handlar om att individuellt ha nått ett 
framåtskridande. (Tommy, EM) 

 
Viktiga aspekter i slutprodukten 
 
Lärare och medbedömare som bedömde aspekter av slutprodukten såg till pro-
duktens komplexitet, kreativitet och grad av slutförande. 
 

Jag kan göra en bedömning av hur avancerad … den är och hur noggrant arbetet är 
utfört. (Niklas, L)  
Eleverna kom med förslag som dom (arkitekterna) skulle ha tagit betalt och tagit 
fram. (Maria, EM) 
Hur långt de har kommit …  på själva slutprodukten. (Arne, L) 
 

Kvaliteten i utförandet är ytterligare en aspekt av betydelse. 
 

Man kunde använda broschyren … den väckte intresse. Den var väldigt fin. (Marga-
reta, EM) 
Hon lyckades få fram en väldigt fin broschyr … Det såg väldigt proffsigt ut.  (Sara, L) 
Om man tittar på en videofilm kan man ju tycka att den är bra eller dålig. Alltifrån 
bildvinklar till hur man har fått ihop kvaliteten på det fotografiska … den tekniska 
kvaliteten … den estetiska kvaliteten … (Jonas, EM) 
 

Nyttan och användbarheten samt delresultat under arbetets gång poängteras ock-
så. 
 

En kvalitet borde vara att en produkt kan användas direkt mer eller mindre.  (Jan-
Erik, EM) 
Det är en fullt säljbar och bokningsbar produkt. ( Jan, EM) 
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Projektrapport och publik redovisning kan betraktas som del av slutprodukten. 
Två motsatta uppfattningar av den publika redovisningen framkom nämligen dels 
som betydelselös för betygsättningen då betyget redan är satt, dels som avgörande 
för betyget för att det är där som resultatet presenteras och eleverna visar förtro-
genhet.  
 

Det är inget avgörande. Betyget är ju satt redan innan. ( Ann-Marie, L) 
Sedan är det jätteintressant att se vad de har kommit fram till. Vad är det vi kan ha 
användning utav?  … som vi verkligen kan ta till oss och använda … De kände sig 
säkra på sin undersökning … De vet vad de pratar om. (Britt, EM) 

 
Projektrapporten, dess innehåll och grafiska utformning, uppfattas som betydelse-
full. 
 

Många skriver ganska bra slutsatser. Där ser man ju lite grand hur 
mycket jobb de har lagt ned och om de har tänkt efter. Så den delen 
tycker jag är väldigt viktig. Att de drar egna slutsatser. (Arne, L) 
... en gedigen mapp. Det handlar om att strukturera upp vilka fråge-
ställningar man vill ha svar på. (Tommy, EM). 

 
Betygsstegen 
 
Undersökningen visar inte på några andra uppfattningar av betygsstegen än de 
som blir en följd av olika uppfattningar av förhållandet mellan process och pro-
dukt. Här följer en sammanställning av de utsagor om betygskvaliteter i process 
och produkt som framkom. 
  
Mycket Väl Godkänd.  
 
Eleven har kreativa idéer och visar hög grad av självständighet och engagemang. 
Han löser problem och går i hög utsträckning vidare av egen kraft.  Planeringen 
är effektiv. Projektplanen anpassas vid behov. Kreativ dialog parat med lyhördhet, 
hög närvaro och god dokumentation utmärker arbetet. Slutprodukten ger verkli-
gen något nytt, behövt och användbart för företaget. Den utmärks av hög kom-
plexitet och liknar ett professionellt arbete. Projektrapporten, som innehåller 
egna, bra slutsatser är noggrant skriven och ger ett gott förstahandsintryck.  
 

För att konkretisera, kreativiteten, möjligheten att lösa problemen, där ser man lite. 
Det är väldigt viktigt tycker jag. Initiativförmåga. Att ta ansvar, att ta initiativ, att kun-
na vara lite kreativ. (Robert, L) 
Produkten har bokats av några och den har sålt … den uppgiften de fick den gjorde 
de fulländat som vi själva hade kunnat tänka oss att göra den med vårt stöd givetvis. 
(Jan, EM) 
… det här kunde ha kommit från vårt huvudkontor. (Margareta, EM) 
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Väl Godkänd.  
 
Eleven arbetar engagerat och tar egna initiativ. Projektplan upprättas inom rimlig 
tid. Kontakt hålls med läraren och handledaren och han talar om processen. Do-
kumentationen sköts. Det finns ändå ett visst behov av handledning och stöd. 
Eleven har utfört slutprodukten som det överenskommits med ett för företaget 
användbart innehåll. I vissa fall blir produkten inte riktigt som den skulle men där 
processen eller tanken är bra kan sådana brister vägas upp.  
 

För VG är det nog behovet av stöd och hjälp i stor utsträckning som 
skulle styra det … eller om man på företaget säger att vi har fått hjäl-
pa till en hel del. (Ann-Marie, L) 
Ska du ha det betyget ska det vara lite mer initiativrikt. Och nästa 
steg ska det vara kreativitet. (Arne, L) 
 

Godkänd 
 
Olika mönster framträder, ibland i olika kombinationer. (1). Process och produkt 
har låg grad av komplexitet och kan även om utförandet är gott inte rendera hög-
re betyg. (2). Arbetet kräver hög grad av aktiv handledning och mycket hjälp på 
företaget. (3). Produkten blev inte riktigt som det var tänkt men processen har 
uppvisat kvaliteter som väger upp. (4). Eleven visar låg grad av engagemang, an-
svar eller initiativförmåga. Samarbetet fungerar inte. Det händer inte så mycket 
mellan handledningstillfällena. Eleven håller inte tider. Till sist gör eleven ett för-
sök att lösa uppgiften och lämnar in en projektrapport men den uppvisar brister.    
 

Om det inte är så omfattande eller mångfacetterat så kan det inte bli det högsta (be-
tyget). (Per, L) 
Då har man hela tiden fått tala om vilket håll som är framåt. Nu går vi dit. Nu gör vi 
det. (Jonas, EM) 
…att dom har tagit kontakt och gjort ett sorts försök. (Nicklas, L) 
 

Yttre omständigheter kan omöjliggöra slutförandet av produkten. En uppfattning 
är att det inte har någon betydelse eftersom processen är det som räknas. En 
andra uppfattning är att det har betydelse men att det räcker för G att tanke och 
process är bra eller att eleven levererar någon del av slutprodukten eller en rap-
port. En tredje uppfattning är att betyget i så fall även kan bli högre än G.  
 

Ingen produkt. Men han dokumenterade sitt arbete. Så, ja han blev godkänd. 
(Nicklas, L) 
… det har faktiskt hänt att de har fått t.o.m. ett högre betyg än G. En mycket bra 
process. (Arne, L) 
Har du gått igenom hela processen … men du kom inte riktigt ända fram och slut-
rapporten blev inget vidare … det tycker inte jag har betydelse. (Ann-Marie, L) 
 

Icke Godkänd. Processen startar inte. Ointresse. Eleven kommer inte till hand-
ledningsmöten trots påstötningar. Eleven åstadkommer ingen slutprodukt alls 
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eller den är mycket bristfällig. Dokumentation saknas eller är hastigt hopskriven i 
efterhand  
 

Ingen kontakt alls trots att jag har stött på dem och muntligt sagt att ni måste kom-
ma igång… (Nicklas (L) 
Då har man inte gjort någonting. Inte fått fram någon dokumentation. Inga papper 
på det. (Göran, L) 

 
Om elever i en grupp får olika betyg anger intervjupersoner att elevens grad av 
engagemang, självständighet, initiativförmåga, kreativitet eller ansvarstagande av-
gör betyget. 
 

För det ser man ju vem som är mest engagerad och vem som tar för sig lite mer. 
(Britt, EM). 
Det var han som kom med idéerna. Det var han som svarade om jag ställde frågor. 
(Anders, EM) 

 
2. Den andra forskningsfrågan lyder: Hur genomför lärare och medbedömare 
från arbetslivet den gemensamma betygsättningen av ett arbetsplatsförlagt projekt-
arbete på NV och SP programmen?  
 
Undersökningen visar att de externa medbedömarna skickade ett skriftligt betygs-
förslag till skolan men att samråd därutöver genomfördes på olika sätt. I en första 
grupp satte läraren betyg utan vidare samråd än det skriftliga betygsförslaget från 
medbedömaren.  
 

Jag hade ingen kommunikation med henne om vad vi skulle gå efter. Jag satte mitt 
och hon satte väl sitt. Så blev väl det något gemensamt misstänker jag.  (Jan-Erik, 
EM) 
Jag hade ingen kontakt med (medb.) … utan det kom ett papper där dom hade skri-
vit betyget. (Maria, L) 

 
I en andra grupp skedde omedvetet samråd då innebörden av medbedömarens 
roll inte stod klart förrän inför intervjutillfället långt senare. Läraren satte betyget. 
 

Jag skrev egentligen bara ett betyg. Det trodde jag bara skulle vara en rekommenda-
tion. Det här upplever jag. Sedan ringde en lärare upp mig och frågade, egentligen 
dubbelkollade, vad jag satte för betyg. Läraren hade samma åsikt. Då var det inte 
mer med det. Men inte ens där fattade jag … att mitt betyg vägde in i slutbetyget 
utan trodde att det var en referens hur jag hade upplevt det. (Maria, EM) 
 

I en tredje grupp togs kontakt för samråd efter betygsförslag från medbedömaren. 
 

Jag träffade aldrig läraren … han eller hon ringde efter att jag hade betygsatt dom på 
grund av att jag hade gjort en delning … Då ville men ha en förklaring till att jag 
hade delat dom. (Anders , EM) 
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I en fjärde grupp skedde samråd vid betygsättningen genom kontinuerliga diskus-
sioner eller personligt möte. 
 

Och så hade vi en liten konferens. Men i och med att det var så glasklart tyckte vi 
båda då så behövde vi inte diskutera så mycket. (Göran, L) 

 
Betygsättare reflekterar 
 
Vid reflektion över betygsättningen framförs tvivel på förmågan att sätta betyg på 
rätt sätt 
 

... man skulle ha fått lite bättre spec. av vikten av det man sa och även lite mer vad 
man skulle begrunda och ta hänsyn till … Sätter man för höga krav, eller för låga? 
(Maria, EM) 
… mycket mer datumspecificerat. Detta diskuteras på det mötet osv. Lite mer tyd-
ligt. Sedan kan man ha en avstämning i januari. (Göran, L) 
Lärarna är väl inte fullständigt utbildade i detta heller då … Så den ämneskompe-
tensen har man egentligen inte i projektledning eller bedömning av sådant här. (Per, 
L) 
Jag var väldigt konfunderad vid ett flertal tillfällen att aldrig skolan kontaktade…  
(Anders, EM) 

 
Vidare ifrågasätts hur bedömarna skall komma fram till likvärdig betygsättning. 
 

Däremot har jag ju inget att referera till. De andra eleverna har kanske gjort toppre-
sultat … i för hållande till detta. (Jonas, EM) 

 
Samtal om samma sak? 
 
Samtal kan uppfattas olika. Det visar samrådet mellan Robert (L) och Maria 
(EM). Hon var omedveten om vikten av sitt ovan citerade samtal med Robert. 
För honom däremot blev det en avgörande bekräftelse på att hans bedömning var 
riktig. 
 

Jag gör min bedömning. Sedan ringer jag till handledaren … När jag talade med 
handledaren var det så kristallklart. (Robert, L)  

 
Andra samtal fördes mellan Kjell (L) och Jonas (EM). 
 

I detta fall … fick jag ett papper, ringde upp den där killen. Vi pratade igenom hans 
resultat. Det fanns inga som helst svårigheter. Det var konsensus mellan oss båda 
varje gång. (Kjell, L) 
Ingen aning. Jag har lämnat in ett papper. Sedan vet jag inget mer. (Jonas, EM) 
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Diskussion        
 
Betygsättning av projektarbetet regleras i Lpf 94 kap 2.5 där det framgår att kurs-
planen och betygskriterierna avgör vad som skall betygsättas och i Gymnasieför-
ordningen 7 kap 3 § som talar om att ”läraren sätter betyget i samråd med en 
medbedömare som har erfarenheter av kunskapsområdet” (SFS 2001:56).  

Lärarna och de externa medbedömarna har under rådande omstän-
digheter gjort sitt bästa för att lösa uppgiften att sätta betyg på projektarbetet. De 
har utförligt berättat om och motiverat sina uppfattningar. 

Frågan om vad som skall bedömas hänger samman med kunskapsbegrep-
pets omfång och avgränsning (Selghed, 2006). I berättelserna framkom uppfatt-
ningar av en rik flora av aspekter som vägdes in i betygsättningen. Jag har sam-
manfört dessa aspekter under vad jag har funnit praktiskt hanterbara och lättbe-
gripliga rubriker. Undersökningen visar likväl på variation i både vad som skall 
bedömas och hur bedömningen skall gå till. Betygsättarna väger också delvis in 
andra aspekter än de som avses i styrdokumenten.  Slående är att betygsättare 
lägger så olika vikt vid slutprodukten från i princip ingen betydelse alls till större 
vikt än processen trots att det framgår av kursplanen att produkt och process är 
lika viktiga (Skolverket, 2000). De aspekter som bäst överensstämmer med styr-
dokumenten är självständighet, planeringsförmåga, metodisk medvetenhet, pro-
blemlösningsförmåga, kreativitet, dokumentation, produktens komplexitet och 
utförande. 

Personlighet, att lära sig och personlig utveckling finns bland kunskaps-
aspekterna i undersökningen men förekommer inte i kursplan och betygskriteri-
er. Ansvar nämns en gång inledningsvis i syftet i kursplanen men inte i mål eller 
kriterier.  

Nyttan av slutprodukten, engagemang, samarbetsförmåga, social förmåga 
samt delresultat nämns inte i kursplan eller kriterier men synes spela relativt stor 
roll vid bedömning i undersökningen. Svårtolkade kriterier eller okunskap kan 
inte, i vart fall inte ensamt, förklara att sådana aspekter har vägts in. Betygsättare 
kan också mena att de måste tillföra aspekter för att ge en sannare och mer kom-
plett bild av elevens kunskaper i den här sortens arbete. Orsaken kan vara att 
dessa aspekter spelar roll i fadderföretaget bl.a. vid arbete i projektform. En viktig 
kvalitetsaspekt i slutprodukten blir den användning och nytta företaget får av den. 
Detta är centralt eftersom företaget har medverkat i formuleringen av syftet med 
elevens arbete. En tolkning kan vara att en användbar produkt innebär ett rimligt 
svar på den fråga det talas om i betygkriterierna för godkändnivån. För elevens 
motivation och självkänsla är det lika centralt att elevens arbete är behövt utanför 
skolan och inte upplevs som en uppgift som bara är till för att visa att eleven kan 
något i skolan. En ensidig processfokusering där ingen eller endast liten vikt läggs 
vid produkten motverkar denna strävan i utbildningen. Engagemang i betydelsen 
energi och förmåga att driva arbetet framåt kan ses som uttryck för hög grad av 
självständighet och behövs för att ro ett projekt i hamn. Det kan t.o.m. vara be-
tygssärskiljande mellan två elever.  Projektgruppens arbete gynnas av samarbets-
förmåga genom att eleverna anpassar sig och tar ansvar för sin del av arbetet. De 
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måste närvara och bidra aktivt t.ex. genom att leverera på utsatt tid. Medbedöma-
re framhåller att social förmåga underlättar samarbetet i gruppen och samspelet 
med andra på arbetsplatsen. Att göra avstämningar och att presentera delresultat 
på vägen blir viktigt.   

Av de åtta nyckelkvalifikationerna i Tsagalidis undersökning på HR-
programmet förekom inte mindre än sex i min undersökning: Självständighet, 
kommunikation, samarbetsförmåga, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga 
och kreativitet (analys) (Tsagalidis 2005). 

Intervjupersonerna var i stort sett eniga i frågan om hur aspekter i produkt 
respektive process återspeglas i de olika betygsnivåerna. Betygsättningen verkar 
också ha skett i stor enighet trots att det förekommer olika syn på vad som skall 
bedömas. Detta kan bero på att de olika aspekterna som beaktades var av mot-
svarande kvalitet och på så sätt kompletterade varandra eller att bedömningarna 
gjordes holistiskt, grundade på tyst kunskap,  varför olikheterna aldrig kom i da-
gen. Bedömarna använder i strid mot gällande bestämmelser en kompen-satorisk 
syn på G-nivån då de sätter G trots att inte alla mål är uppfyllda. Det verkar vidare 
som att normalprestationen betraktas som högre än G-nivån då denna ofta be-
skrivs som att det finns brister. Tsagalidis (2003; 2005) kom i sin undersökning 
fram till att elever och lärare hade olika uppfattningar av på vilken betygsnivå vik-
tiga kunskapskvaliteter visar sig. Detta är värt att notera då lärare och elever disku-
terar betyg på projektarbetet även om elevuppfattningar inte belagts i denna un-
dersökning.  

Då undersökningen genomfördes befann sig verksamheten fortfarande i 
något som kan liknas vid ett experimentellt begynnelsestadium. De erfarenheter 
lärarna hade av bedömning av arbetsplatsförlagt projektarbete varierade från ing-
en till ett eller ett par arbeten året före även om flera tidigare hade betygsatt andra 
typer av projektarbeten. Ingen av de externa medbedömarna hade tidigare erfa-
renhet av sådan bedömning. Det visade sig också att kunskaperna om betygssy-
stemet varierade. En ny omständighet är att uppgiften bestäms i samråd mellan 
elev och fadderföretag där produkten förväntas fylla ett behov och komma till 
användning. Inte sällan skulle företagen själva ha utfört arbetet om nu inte elever-
na hade gjort det. På detta sätt liknar elevernas arbete ett projekt i mer autentisk 
mening. Lärarna påtalar att de saknar specialistkunskaper om slutprodukterna 
och att de inte har någon ämnestradition att luta sig mot vid handledning och be-
tygsättning. Detta ser de som en klar brist. Samtidigt utgör fadderföretaget en be-
tydande resurs. Där utförs arbetet och där finns kunskaper om hur produkten är 
tänkt att framtas och användas. Medbedömarna framför behovet av utförligare 
instruktioner och fler personliga kontakter med skolan. Men även om en dialog 
förs visar undersökningen på språkets roll där skolans begrepp och sätt att reso-
nera inte utan vidare uppfattas på skolans sätt vilket resulterar i att aktörerna talar 
förbi varandra. 

Hur genomfördes då samråd mellan lärare och medbedömare? I 
Gy2000:20 ger Skolverket vägledande exempel på hur det var tänkt att gemensam 
betygsättning skulle ske. Samråd tolkas här som att lärare och medbedömare träf-
fas för att resonera om resultatet och betyget t.ex. i samband med en presentation 
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av arbetet. I undersökningen varierade samrådsformen från att medbedömare 
skickade ett betygsförslag på en blankett till skolan och läraren via enstaka tele-
fonkontakter till personliga möten för samtal om resultat och betyg. De i vissa fall 
fåtaliga kontakterna kan förklaras med att somliga projektarbeten är lättbedömda 
och inte kräver mycket samråd.  Tidsfaktorn kan vara en annan orsak då lärare 
och medbedömare kan ha svårt att hitta gemensamma tider. Företagen kan också 
ha svårt att på egen bekostnad avvara personal t.ex. vid publika redovisningar el-
ler helt enkelt inte prioritera betygsättning utan se det mer som en sak för skolan. 
Vissa oklarheter kring uppdraget att delta i betygsättningen fanns hos medbedö-
marna. Undersökningen visade trots de här svårigheterna att bedömningarna 
överensstämde väl och att där det fanns skillnader ledde samråd fram till gemen-
samma uppfattningar.  

Flera slutsatser kan dras med anledning av undersökningsresultatet. För det 
första sker implementeringen av projektarbetet inte utan svårigheter. Kursplan 
och betygskriterier borde utformas så att viktiga kunskapsformer framgår tydligare 
och mer lättbegripligt. På nationell nivå borde t.ex. mer underlag för fortbildning 
ha tagits fram om de kunskapsformer bedömningen avser mer konkret samt 
lämpliga bedömningsmetoder. Lokalt borde kursmål och betygskriterier ha kon-
kretiserats på ett sådant sätt att lärare, elever och medbedömare får praktisk an-
vändning för dem. Krav ställs på överensstämmelse mellan lokala och nationella 
styrdokument. Mer fortbildning borde ha genomförts. Här har alla nivåer i skolan 
ett ansvar. 

För det andra visar undersökningen att gemensam bedömning av arbets-
platsförlagt projektarbete är praktiskt genomförbart och att de externa medbe-
dömarnas perspektiv kompletterar och berikar betygsunderlaget. Det finns risk 
att de epistemologiska utgångspunkterna skiljer sig inledningsvis men en fortsatt 
dialog om kunskapsformer och bedömningsmetoder mellan skola och företag 
kan verka överbryggande. En sådan organiserad diskussion kan handla om kurs-
plan och kriterier, precisering av betygsunderlaget, rollfördelning, former för 
samråd, rapportering och dokumentation, tidsplan och avstämningar, jämför-
barhet och kontroll samt former för kompetensutveckling av både lärare och 
medbedömare. Med tiden byggs bedömningstradition upp med större förtrogen-
het i betygsättningen. Tid som motsvarar uppdraget måste ges för handledning 
och betygsättning.  

För det tredje kan validiteten i betygsättningen ifrågasättas. Kursplan och 
kriterier verkar inte ge tillräcklig vägledning eftersom bedömare har sett till delvis 
olika kunskapsformer och lagt olika vikt vid slutprodukt och process. Det före-
kommer få jämförelser och samtal om betyg på projektarbeten på olika företag 
liksom få samtal mellan program på den egna skolan vilket leder till låg interbe-
dömarreliabilitet. Bedömning av lokal och kontextuell kunskap medför problem 
med likvärdighet och därmed rättssäkerhet. Undersökningens resultat med avse-
ende på likvärdighet överensstämmer i stort med flera arbeten från senare tid 
(Wikström 2005, Selghed 2006, Korp 2006 och Tholin 2006). Avsatt tid för ka-
librering på den egna skolan och större kontroll kan vara viktiga första steg för 
förbättring.  
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För det fjärde måsta man i mötet mellan två kulturer, skola och arbetsliv, 
fråga sig om lärare och medbedömare talar samma språk dvs. förstår begrepp på 
samma sätt. När lärande sker i miljöer utanför skolan blir denna fråga särskilt 
viktig. Exempel i undersökningen visar på samtal där människor talade med var-
andra men inte var överens om vad samtalet handlade om. Skillnader i männi-
skors sätt att tala och förstå en uppgift kan leda till att de talar förbi varandra. 
Språkets betydelse som kulturellt redskap framhålls av Vygotskij och den socio-
kulturella teorin. De betonar också skillnaden mellan det talade vardagsspråket 
och skriftspråkets sätt att beskriva verkligheten som t.ex. i skolans styrdokument. 
En svårighet är att skriftpråket förutsätter medvetenhet hos läsaren om hur analys 
och tolkning av den diskurs som finns i texten ska gå till och hur den ska kopplas 
till en yttre verklighet. Bristande förtrogenhet med dessa strategier kan leda till 
misslyckanden (Säljö, 2000).  Det är viktigt är att ge samtal inramning och klargö-
ra syfte och roller samt diskutera språkliga begrepp och de konsekvenser samtalet 
kan få.  Det är skolans ansvar att hitta effektiva sätt att kommunicera. 
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