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Sammanfattning  
Vårt syfte med arbetet har varit att undersöka lärares arbete med pedagogisk bedömning i en 

mål- och resultatstyrd skola. För att kunna uppnå detta syfte formulerade vi en 

forskningsfråga som löd: Hur beskriver och motiverar lärare i grundskolans senare år sitt 

arbete med betygssättning i ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem? Den metod vi ansåg 

vara lämpligaste vägen för att uppnå målet med vår uppsats var enkät. Vår forskningsfråga 

hade vi som utgångspunkt vid formulerandet av vår enkät där våra huvudfrågor gällde vad 

lärarna bedömer som grund för betygssättningen samt hur de går tillväga för att kunna göra 

sina bedömningar av elevens kunskaper.  

 

Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av lärare i grundskolans senare år, anställda på 

kommunala skolor i två kommuner i Mellansverige. Genom enkätundersökningen fick vi fram 

en bild av vad dessa lärare bedömer samt hur de går tillväga för att göra sina bedömningar. Vi 

fann att lärarna i vår studie generellt bedömer egenskaper hos eleven i förhållandevis hög grad 

med undantag från elevens uppförande och personlighet som inte bedömdes i någon större 

utsträckning. Lärarna som svarade på enkäten visade att de föredrog att bedöma elevens 

färdighet, förtrogenhet och förståelse framför faktakunskaper. Vidare fann vi att de flesta av 

respondenterna använde sig av teoretiska och/eller praktiska prov som metod för att kunna 

bedöma elevens kunskaper. Vi anser att det finns en risk med att lärare lägger för stor vikt på 

provresultat när eleven bedöms då läraren riskerar att enbart bedöma elevens kvantitativa 

egenskaper.  

 

Vi såg också utifrån vår enkät att elevens kunskapsprocess bedömdes i någon grad av 

samtliga respondenter, medan olika former av dokumentation inte användes i lika stor 

omfattning. Enkäten visade även att vissa av lärarna i vår undersökning inte anammat några 

av de intentioner som finns i dagens styrdokument, detta kunde vi se bland annat genom att 16 

% av respondenterna inte visste om de har en lokal arbetsplan på skolan i sitt ämne. 

 

 

 

Nyckelord: pedagogisk bedömning, betygssättning, betygssystem, bedömning, betyg, 

enkätundersökning
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Vi vill tacka de lärare som ställt upp med sin tid och sitt engagemang genom att svara på vår 

enkät. Utan Er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår 

handledare, Kajsa Falkner, samt medlemmarna i vår handledningsgrupp som kommit med 

goda råd och synpunkter under arbetets gång.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till, Sandras sambo, Daniel som hjälpt till med 

korrekturläsning, samt Gardenia som stöttat på sitt eget vis.  



 3 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning     5  
 

2. Syfte och problemformulering   6 
 

3. Vetenskaplig förankring   7 

3.1 Begreppshantering: bedömning, pedagogisk bedömning 7 

3.2 En förändrad styrning av skolan   8 

3.3 Ett förändrat betygssystem    9 

3.4 En förändrad syn på kunskap   12 

3.5 Pedagogisk bedömning i dagens mål- och  

 resultatstyrda skola    14 

3.5.1 Summativ och formativ bedömning   17 

 

4. Tillvägagångssätt i studien   19 

4.1 Val av datainsamlingsmetod   19 

4.2 Inför enkätundersökningen   20 

4.2.1 Val av population    20 

4.2.2 Konstruerandet av enkäten   20 

4.2.3 Pilotstudier    22 

4.3 Forskningsetiska aspekter   22 

4.4 Enkätens validitet och reliabilitet   23 

4.5 Enkätundersökningens genomförande   23 

4.6 Bearbetning & analys av enkäterna   24 

4.7 Forskningsprocessen    25 



 4 

5. Resultat av enkätundersökningen  26 

5.1 Beskrivning av undersökningsgruppen  26 

5.2 Vad bedömer läraren hos eleven?   27 

5.2.1 Egenskaper hos eleven    28 

5.2.2 Pedagogisk bedömning utifrån styrdokumentens intentioner 28 

5.3 Hur gör läraren sin bedömning av elevens kunskaper? 29 

5.3.1 Olika former av prov    30 

5.3.2 Diskussion med eleven samt med eleven och    

dess vårdnadshavare     30 

5.3.3 Utvärdering av elevens utveckling över terminen och   

elevens kunskapsprocess   30 

5.3.4 Portfolio och dokumentation    30 

5.4 Resultatsammanfattning    31 

 

6. Diskussion     32 

6.1 Vad betygssätter lärarna?    32 

6.2 Hur gör lärarna sina bedömningar?   33 

6.3 Pedagogisk bedömning i den mål- och resultatstyrda  

 skolan     34 

6.4 Avslutande diskussion    35 

6.5 Förslag till fortsatt forskning   37 

 

7. Referenser     38 

7.1 Litteratur     38 

7.2 Muntlig källa     40 

7.3 Elektroniska källor    40 

 

Bilaga 1 



 5 

1. Inledning 
Vi har spenderat större delen av våra liv i skolan och tanken är att vi fortsättningsvis kommer 

att vistas där i väldigt stor utsträckning, eftersom vi valt att utbilda oss till lärare för de senare 

åldrarna i grundskolan. Under vår utbildning vid Örebro universitet har vi uppmärksammat att 

bedömning och betygssättning är någonting som det, enligt oss, inte lagts tillräckligt stor vikt 

vid. När vi blir färdiga kommer både bedömning och betygssättning att i väldigt stor 

utsträckning ingå i vår vardag. För att få en bredare bas att stå på när vi kommer ut i 

arbetslivet har vi valt att ägna vår c-uppsats åt att undersöka hur lärare i grundskolans senare 

år arbetar med pedagogisk bedömning i dagens mål- och resultatstyrda skola.  

 

Eftersom skolan och samhället ständigt förändras, ställs lärarna ideligen inför nya 

arbetsuppgifter, tillexempel måste lärarna finna nya sätt att se på och bedöma kunskap. Idag 

talar allt fler lärare om pedagogisk bedömning till skillnad från tidigare då det benämndes 

som enbart bedömning. Pedagogisk bedömning skall enligt Lars Lindström (2006) ha ett syfte 

inte bara att lärarna bedömer eleverna för att de måste.  
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2. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares arbete med pedagogisk bedömning i en 

mål- och resultatstyrd skola.  

 

För att belysa vårt syfte har vi formulerat följande forskningsfråga: Hur beskriver och 

motiverar lärare i grundskolans senare år sitt arbete med betygssättning i ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem? 

 

Som utgångspunkt för vår enkätundersökning ställde vi oss frågorna:  

 

• Vad bedömer Du hos eleven som grund för betygssättning? 

• Hur går Du tillväga med bedömningen som grund för betygssättningen? 
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3. Vetenskaplig förankring 
För att besvara vår forskningsfråga och uppfylla vårt syfte kommer vi nedan att redogöra för 

den litteratur vi tagit del av inom området för hur lärare arbetar med och motiverar sitt arbete 

med pedagogisk bedömning och betygssättning. För att kunna förankra vår forskningsfråga 

har vi tagit del av forskning samt litteratur som berör betyg och bedömning. Det finns en hel 

del litteratur om betyg och betygssättning, det svåra har varit att sortera ut relevant litteratur i 

förhållande till vår forskningsfråga och vårt syfte. Däremot har det varit svårare att hitta 

vetenskaplig litteratur kring lärares sätt att arbeta med pedagogisk bedömning. En anledning 

till bristen på vetenskaplig litteratur inom bedömningsområdet kan enligt Helena Korp (2003) 

bero på att det inte har bedrivits så mycket forskning kring detta i Sverige. 

 

3.1 Begreppshantering: bedömning, pedagogisk bedömning 

I detta avsnitt har vi för avsikt att belysa begreppen bedömning och pedagogisk bedömning. 

Detta för att underlätta läsningen samt förståelsen av texten.  

 

Under läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) använde sig lärare av ordet bedömning när 

de syftade till att summera elevens resultat och sätta betyg. Utifrån läroplanen för den 

obligatoriska skolan 1994 (Lpo 94) har lärare till viss del börjat använda sig av ordet 

pedagogisk bedömning. (Lindström 2006) I och med denna förändring har lärare övergått från 

att summera elevernas resultat av faktakunskaper till att se bedömningen som en större helhet 

där de bedömer elevens olika kunskaper fortlöpande över terminen (Korp 2003). Bedömning 

och pedagogisk bedömning är två begrepp som florerar i den litteratur och forskning vi tagit 

del av. Vi menar att dessa begrepp används i viss litteratur synonymt medan andra författare 

gör distinktioner av ordens innebörd.  

 

Vi har valt att använda oss av begreppet bedömning när vi skriver om hur lärare arbetade med 

bedömning under Lgr 80. Efter införandet av Lpo 94 använder vi oss av begreppet pedagogisk 

bedömning. I och med införandet av Lpo 94 var tanken att läraren skulle bedöma eleverna 

utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt (Skolverket 2007). Trots att alla lärare inte tagit till sig 

det pedagogiska bedömningsförfarandet har vi ändå valt att använda oss av detta begrepp när 

vi skriver.    
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3.2 En förändrad styrning av skolan 

I detta avsnitt kommer vi att ge en bild av hur skolans styrning har förändrats. Genom att få en 

inblick i hur styrningen av skolan ser ut, får vi en förståelse av hur lärares uppdrag har 

förändrats samt vad de idag har att förhålla sig till i relation till hur de arbetar med pedagogisk 

bedömning. 

 

I början av 1990-talet började skolan omstruktureras från att ha varit regelstyrd till att bli mål- 

och resultatstyrd. Kommunen blev skolans huvudman istället för staten. Införandet av en mål- 

och resultatstyrd skola innebar alltså att den centrala styrningen av skolan försvann. Strax 

efter införandet av Lpo 94 kom betygssystemet att förändras till ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem. (SOU 1992:94) 

 

De nationella målen för skolorna fastställs idag av riksdag och regering medan ansvaret för 

organisering och genomförande av verksamheten ligger på kommunerna. Det innebär enligt 

SOU (1992:94) att ”lärare och skolledare skall på den lokala nivån få större utrymme att 

omforma de nationella målen till undervisningsmål” (s 115). Både på lokal och på nationell 

nivå innebär detta att det finns en tydligare ansvarsfördelning mellan skolan och politikerna. 

(SOU 1992:94) 

 

Inom den ändrade ansvarsfördelningen ligger också att eleverna ska garanteras ett reellt 

inflytande över sin utbildning och få ta ett större ansvar för sin skolgång och sina studier. 

(SOU 1992:94 s 116)  

 

I styrdokumenten framkommer de nationella målen för skolans verksamhet. Dessa ska 

bearbetas och utformas till ”specifika undervisningsmål i den enskilda skolenheten” (SOU 

1992:94, s 116) vilket i sin tur görs genom ett samarbete mellan lärare och elever. (SOU 

1992:94) Detta bekräftas i en artikel av Ingrid Carlgren (2002) där hon menar att eleverna 

idag har fått ett större inflytande gällande innehållet i undervisningen samt större insyn och 

diskussionsmöjligheter kring vad det är som bedöms och betygssätts. 

 

Roger Fjellström (2002) skriver att:  

 
Läroplanen har inte längre ambitionen att vara detaljreglerande. Myndigheternas avsikt är 

att den ska ges en mer bestämd utformning på lokal nivå. Den är alltså ett slags skiss som 

kräver tolkning och utfyllnad för att bli praktiskt tillämpbar. (Fjellström 2002, s 78)  
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Vi ser här att Fjellström (2002) håller med Carlgren (2002), att lärarna och skolledningen har 

fått en större frihet i och med skolans förändrade styrning. 

 

Göran Strömqvist (1999) skriver att den nya läroplanen är begränsande för lärare i deras sätt 

att arbeta, detta på grund av mängden preciserade kunskapsmål som bidrar till att kontrollera 

lärarnas arbetssätt. Ett annat dilemma är att de nya styrdokumenten innehåller många nya 

termer och förskjutningar i betydelser och i SOU (1992:94) betonas att det finns en risk att 

detta inte uppmärksammas av alla lärare. 

 

3.3 Ett förändrat betygssystem  

För att undersöka hur lärare i grundskolans senare år arbetar med pedagogisk bedömning och 

betygssättning i dagens mål- och resultatstyrda skola, är det av vikt att inte enbart ge en bild 

av hur betygssystemet ser ut idag utan även hur föregående betygssystem var uppbyggt. 

Genom denna tillbakablick på tidigare betygssystem söker vi förståelse för framväxten av 

dagens betygssystem. Vi kommer även att förtydliga vissa begrepp såsom det relativa 

betygssystemet och det målrelaterade betygssystemet (benämns även som det 

kriterierelaterade betygssystemet) för att ge läsaren en grund i sin förståelse av texten.  

 

Föregående betygssystem byggde på en relativ bedömningsprincip. Det innebar att betyg 

ställdes ”i relation till en normgrupp elever” (Bengt Selghed 2006, s 13). Eleverna 

betygssattes alltså i relation till andra elever efter en rangordningsprincip där det framgick 

vem som var ”bäst” och vem som var ”sämst”. Skalan bestod av fem steg, 1-5, där fem var 

bäst (Håkan Andersson 1999). Dagens betygssystem är ett så kallat kriterierelaterat 

betygssystem, där elevens kunskaper bedöms utifrån vissa givna kriterier och inte i 

förhållande till varandra. I och med decentraliseringen av dagens skola sköts detaljregleringen 

av betygssystemet och betygskriterierna främst lokalt. Andersson (1999) menar att ”hur 

betygsättningen utformas konkret blir en fråga för den enskilda skolan och den enskilde 

läraren” (s 116) men att det är av vikt att kraven för godkänd, väl godkänd och mycket väl 

godkänd (G, VG och MVG) är tämligen lika och kan jämföras över landet då betyg används 

som urvalsinstrument i ett rikstäckande antagningssystem. Betyg är alltså en social 

konstruktion och dagens kunskaps- och målrelaterade betygssystem betonar inte enbart 

individens ansvar för sitt lärande utan även att läraren ska bedöma kunskapsutveckling och 

kunskapskvalitéer hos eleven över tid. (Andersson 1999)  
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Enligt Grundskoleförordningen (SFS 1999:683) har lärare en skyldighet att sätta betyg. Dessa 

avser vara ett instrument i elevens kunskapsprocess och ett pedagogiskt verktyg för läraren att 

använda sig av när det gäller att utveckla elevens kunskaper. Betygen blir också en bekräftelse 

till eleven på hur dennes arbete och studieresultat bedöms i förhållande till aktuella 

styrdokument. (SOU 1992:86) Lärare sätter alltså betyg utifrån sin tolkning av de 

betygskriterier som finns i styrdokumenten. Det läraren betygssätter är därmed elevens 

uppnådda kunskaper i olika ämnen. (Selghed 2004) 

 

Införandet av Lgr 80 innebar att skolan var kvar i det relativa sättet att betygssätta, men endast 

mittenbetyget tre reglerades, vilket gav lärarna en större lokal frihet. Dock gavs en 

rekommendation till lärarna angående de andra betygsstegen, som påminde om betygssättning 

enligt normalfördelningen. (Andersson 1999) Idén med betygssättning i enlighet med 

normalfördelningen illustreras nedan i Tabell 1 som är hämtad från Andersson (1999, s 29).  

 

Tabell 1: Normalfördelning enligt betygssystemet i Lgr 80 

Denna tabell visar hur många elever (i procent) som borde få betyget 1, 2, 3, 4 eller 5.  

 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

 

I och med införandet av Lpo 94 försvann denna tidigare reglering och dessa 

rekommendationer. (Andersson 1999) Lpo 94 ställer därmed andra krav på lärare när det 

gäller att bedöma och betygssätta eleverna, än vad de äldre betygssystemen har fordrat av 

lärare (Selghed 2004). En annan stor skillnad med det nya betygssystemet är att eleverna 

måste nå upp till en viss nivå för att bli godkända (Carlgren 2002). 

 

Det relativa betygssystemet fungerade enligt normalfördelningen och hade ett normrelaterat 

sätt att se på kunskap. Detta innebar att betygen 1-5 inte visade elevens kunskap utan endast 

var, på skalan, eleven befann sig i förhållande till medelvärdet. Förskjutningen från 

regelstyrning till målstyrning betydde bland annat att målen skulle vara styrande för 

verksamheten, vilket i sin tur gjorde att arbetsuppgifter såsom planering och bedömning av 

verksamheten blev ett lokalt ansvarstagande. En stark regelstyrning kunde innebära att 

verksamheten inte tog hänsyn till lokala förutsättningar vilket gjorde att målen kunde bli 
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svårare att nå. Det är viktigt att påminna om att vissa delar fortfarande är regelstyrda till 

exempel regler om skolplikt och elevers rättstrygghet. (SOU 1988:20)  

 

Standardprov och centralprov användes frekvent i det relativa betygssystemet och innebar att 

elevens kunskaper jämfördes med samtliga elever som läste samma kurs. Genom att proven 

normerades utifrån resultaten överfördes resultaten till normtabeller för att få en 

resultatfördelning som stämde överens med en normalfördelning. I och med införandet av Lpo 

94 och det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, ansågs det olämpligt att utgå från 

normalfördelningen. Eleven och dess kunskaper ska inte jämföras med andra utan ska utgå 

ifrån de mål och kriterier som finns för kursen. De uppgifter som finns i proven ska idag utgå 

ifrån hur relevanta de är i förhållande till ”läroplanens kunskapssyn och kursplanens 

ämnessyn och mål”. (Skolverket 2007)  

 

När prov konstruerades enligt ett normrelaterat sätt att se på kunskap, togs det främst hänsyn 

till svårighetsgraden hos uppgifterna samt deras förmåga att åtskilja eleverna. I det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet illustrerar proven främst i vilken grad eleven uppnått de 

kriterier och mål som finns i styrdokument och lokala arbetsplaner. Detta innebar att ett prov i 

den resultatstyrda skolan där samtliga elever hade alla rätt var värdelöst då eleverna inte 

kunde rangordnas, medan ett liknande resultat i dagens skola betyder att samtliga elever har 

uppfyllt de krav som ställts på dem. (Skolverket 2007) 

 

Föregående betygssystem mätte alltså vad eleverna kunde i förhållande till varandra. 

Anledningen till detta var till stor del för att ge en grund till urval. Genom att mäta vad 

eleverna kunde i förhållande till varandra gick det att bedöma vilka elever som var 

”duktigare” och därför ”förtjänade” en plats på en högre utbildning. Eftersom det relativa 

betygssystemet var uppbyggt på att elevernas betyg mättes mot varandra ledde det till att de 

konkurrerade med varandra i stället för att hjälpas åt och utveckla sina kunskaper. (Selghed 

2004) Förhoppningen var att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet skulle minska 

segregeringen mellan eleverna men så blev inte fallet enligt Andersson (1999). Han menar att 

ju fler kriterier som läggs in i den pedagogiska bedömningen, desto mer fungerar betygen som 

utslagningsinstrument eleverna emellan.  
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Dagens betygssystem skiljer sig markant från tidigare betygssystem eftersom en godkäntgräns 

införts som inte funnits tidigare. Enligt föregående betygssystem kunde eleven få en etta utan 

att någon form av uppföljning genomfördes. Om eleven idag inte når upp till en viss nivå (G) 

så kan hon/han inte bara fortsätta som om ingenting har hänt. Idag strävar alla skolor mot att 

alla elever skall nå upp till godkänt och skolan kan sätta in extra resurser för att hjälpa 

eleverna att nå dit. (Andersson 1999)  

 

En annan stor skillnad från föregående betygssystem är att lärarna idag måste klargöra och 

diskutera sin pedagogiska bedömning med eleverna på ett tydligare sätt. Tidigare kunde 

lärarna sätta sina betyg utan att behöva diskutera sin betygssättning eller motivera varför de 

gav ett visst betyg. Både elever och föräldrar är mer insatta i hur lärare bedömer och på vilka 

grunder elever får sina betyg i dagens skola. Det råder alltså en annan öppenhet när det 

kommer till insynen i betygssättandet idag. Kriterierna utifrån vilka lärarna gör sina 

pedagogiska bedömningar har kommit att se annorlunda ut samt premierar olika sorters 

kunskap. (Carlgren 2002) 

 

3.4 En förändrad syn på kunskap 

Det är inte bara styrningen av skolan som har förändrats över tid, utan även synen på kunskap. 

Denna förändrade kunskapssyn anser vi vara viktig att ta med eftersom synen på kunskap 

påverkar vad lärare bedömer hos eleven.  

 

I mitten av 1900-talet teknifierades läraryrket, det vill säga att lärarna började, med hjälp av 

”näst intill vetenskapligt uppbyggda läromedel” (Selghed 2004, s 52), utarbeta frågor och 

formulär. Dessa låg till grund för att ”testa” eleverna. Det var den sammanlagda poängen från 

”testet” som var av betydelse och inte vilka frågor som besvarats. Detta sätt att förhålla sig till 

kunskap kan benämnas som kvantitativt. (Selghed 2004) 

 

I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet gjorde sig den hermeneutiska vetenskapsteorin 

känd. I och med den kom vetenskapen att förändras från att ha innefattat kvantitativ kunskap 

till att lägga över vikten på kvalitativ kunskap. (Selghed 2004) Precis som Selghed (2004) tar 

Nils Gilje & Harald Grimen (1992) upp och problematiserar kring vetenskapens kvantitativa 

och kvalitativa aspekter. De betonar att den kvantitativa vetenskapen har legat till grund för 

den tidigare forskningen, medan den kvalitativa aspekten inom vetenskapen har kommit att få 
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en allt större betydelse idag. Selghed (2004) menar att de tidigare betygssystemen som 

använts i skolan har haft en kvantitativ ansats medan dagens betygssystem är kvalitativt 

uppbyggt. Enligt äldre betygssystem har alltså kvantitativ kunskap belönats med höga betyg. I 

och med införandet av det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet kom de 

kvalitativa kunskaperna hos eleverna att premieras. (Selghed 2004)  

 

1996 års regering skriver i en utvecklingsplan för skolan om den kunskapssyn som idag är 

eftersträvansvärd. De menar att denna förändrade kunskapssyn innebär att lärarna måste 

förhålla sig till kunskap på ett nytt och annorlunda sätt än tidigare. Utvecklingsplanen säger 

att: 

 

Den kunskapssyn som läroplanerna anger och som uttrycks på olika sätt i kursplanerna och 

betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för utvärdering av kunskaper. Provuppgifterna 

kan inte längre vara "enkla" mått av traditionellt slag. De måste också analysera vad de som 

fått en viss utbildning kan göra snarare än att redovisa minneskunskaper. De bör ha en 

inriktning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika 

kunskapsområden. Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande kompetenser och 

attityder än som faktaredovisningar. Det gäller i högsta grad läroplanernas mål och 

värdegrund men också ämnesmålen i kursplanerna. Detta kräver nya sätt att ta fram 

underlag och analysera inlärningsresultat. (Regeringens skrivelse 1996:97:112, s 104) 

 

Tack vare att synen på kunskap har utvecklats från ett kvantitativt förhållningssätt mot ett 

kvalitativt har även bedömningsgrunderna förändrats. Detta innebär att kunskap har gått ifrån 

att i princip bedömas som rätt eller fel till att innefatta många olika nivåer. Ett exempel är den 

kunskapssyn som framträder i Lpo 94 i form av fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet 

(de fyra F:en). Skolan har alltså fått ett vidgat uppdrag när det gäller att förmedla kunskap och 

bedöma den. (Selghed 2004)  

 

Carlgren (2002) anser att den kunskapssyn som framträder i Lpo 94 tar form i några olika 

aspekter som representeras av de, ovan nämnda, fyra F:en. Carlgren (2002), som ingick i 

Läroplanskommittén, menar att kommitténs avsikt med dessa aspekter var att ge en mångfald 

inför begreppet kunskapssyn samt att kunna något kan ta sig olika uttryck. Selghed (2004) 

menar att lärare skall ta alla dessa aspekter i anspråk när det gäller pedagogisk bedömning 

samt betygssättning av eleverna. Det räcker inte med att lärare enbart ser till faktaaspekten, 

som till största del mäter kvantitativa kunskaper. Claes Annerstedt (2002) poängterar att det 
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viktiga med den nya kunskapssynen i Lpo 94 är att ”kunskap är något som människor 

konstruerar” (s 125).  

 

Jörgen Tholin (2006) undersöker huruvida den nya läroplanen, Lpo 94, bygger på en annan 

kunskapssyn än Lgr 80. Han menar att det kan vara svårt att se, men att Lpo 94 står för en 

holistisk kunskapssyn medan Lgr 80 stod för en mer fragmentiserad syn på kunskap. Tholin 

(2006) skriver vidare att de två olika sätten att se på kunskap (Lgr 80 visavi Lpo 94) inte kan 

ses som skilda. Kunskapssynen i Lgr 80 är väldigt föråldrad medan Lpo 94:s sätt att se på 

kunskap innebär att kunskap skapas på olika sätt och i olika takt. (Tholin 2006) 

 

3.5 Pedagogisk bedömning i dagens mål- och resultatstyrda skola 

Vi har i föregående avsnitt i vår vetenskapliga förankring nämnt hur ramarna och innehållet i 

skolan har förändrats och vi vill nu betona att även synen på bedömning har förändrats. I detta 

avsnitt börjar vi med att skriva om vad det är lärare betygssätter och utifrån vilka grunder de 

gör sina bedömningar. I slutet av avsnittet ger vi en bild av vad pedagogisk bedömning är 

eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka lärares arbete med pedagogisk bedömning i 

en mål- och resultatstyrd skola. Vi redogör även för två olika former av bedömning, nämligen 

summativ och formativ bedömning. 

 

I Lpo 94 ska mål och betygskriterier visa på elevernas generella kunskapsutveckling. 

Läroplanen anger generella mål och kriterier som ska ses som en allmän ram. Först i 

kursplanen blir mål och kunskapskriterier styrande för hur läraren planerar undervisningen 

och arbetar med pedagogisk bedömning. För att inte inkräkta på den lokala friheten är mål 

och kriterier i kursplanen inte ”knutna till detaljerade urval av undervisningsstoff”. (SOU 

1992:86, s 102) En svårighet med denna lokala frihet menar Selghed (2004), är att lärarna får 

problem med att ”uppnå entydiga tolkningar av såväl mål som betygskriterier” (Selghed 2004, 

s 21). Däremot menar Carlgren (2002) att tanken bakom att kunna ha olika innehåll i 

undervisningen ska mynna ut i en betygssättning av elever utifrån samma kriterier:  

 

Syftet är att kunna beskriva innebörden i det eleverna skall lära sig på ett sätt som svarar 

mot mål att sträva mot i ämnet och som gör det möjligt att bedöma samma 

kunskapskvaliteter oavsett vilket konkret innehåll man lokalt valt att arbeta med. (Carlgren 

2002, s 22) 
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Att det finns svårigheter i att leva upp till Lpo 94:s intentioner vittnar Tholins (2006) 

undersökning om. Tholin (2006) har undersökt hur ett antal skolor har utformat sina lokala 

arbetsplaner, dels år 1996 och dels år 2005. Han fann att dessa lokala betygskriterier skilde sig 

åt både till innehåll och till utformning. Tholin (2006) fick se att den lokala friheten skolorna 

haft i utformandet av de lokala betygskriterierna hade lett till vitt skilda tolkningar. Även 

Selghed (2004) uppmärksammar problematiken kring att förstå samt tillämpa lokala 

betygskriterier och han skriver att: 

 

… kunskapen om innebörden i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet var 

bristfälligt hos betygssättande lärare och att transformationsprocessen av kursplanemål till 

lokala undervisningsmål och lokala betygskriterier varierade i hög grad. (Selghed 2004, s 

20)  

 

Denna variation av lokala betygskriterier är alltså inte bara positiv. Det är viktigt för elever att 

lärare gör en kvalificerad pedagogisk bedömning vid betygssättningen och till hjälp har lärare 

idag det största stödet för sin pedagogiska bedömning i målen (mål att uppnå och mål att 

sträva mot) samt de lokala betygskriterierna. Vidare poängteras att lärare även kan ta hjälp av 

resultaten från de nationella proven vid slutbetyget i år 9. (Selghed 2004) Enligt Andersson 

(1999) finns det dock en risk att lärare (i matematik, svenska och engelska) idag till stor del 

baserar sin pedagogiska bedömning på resultaten från de nationella proven. Han ser att en 

anledning till detta kan vara att dessa lärare fortfarande är kvar i det relativa betygstänkandet.  

 

Under Lgr 80 arbetade lärare mer självständigt, både med undervisning och med 

betygssättning, medan det idag ställs större krav på lärare att de arbetar tillsammans och mera 

öppet. Lärare bör tydligt visa och motivera sina pedagogiska bedömningar av eleverna samt 

kunna samtala kring betyg och pedagogisk bedömning. (Carlgren 2002) Anledningen till att 

lärare idag diskuterar mer kring pedagogisk bedömning beror enligt Selghed (2004) på att det 

inte längre bara är elevernas studieresultat som skall betygssättas utan även själva processen. 

Han skriver vidare att den målstyrda skolan har en annan kunskapssyn än den resultatstyrda 

skolan, vilket innebär att förståelseinriktad kunskap premieras framför faktakunskaper. 

Eleverna ska alltså enligt Lpo 94 bland annat utveckla kunskaper i att utveckla sin förmåga att 

argumentera och reflektera kring olika kunskapsområden (Selghed 2004).  
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Selghed (2004) menar att lärare idag väger in uppförande, flit, läxläsning och personlighet vid 

sin pedagogiska bedömning av eleven, vilket alltså inte överensstämmer med Lpo 94:s 

intentioner. Rita Leuchowius & Mariethe Magnehed (1999) menar att en förskjutning skett 

från kunskapsrabblande till att eleverna i dag måste kunna mycket mer eller ha andra 

kunskaper för att ”klara sig” i samhället. Eleverna måste till exempel veta hur de hittar 

information och hur de kan använda den i stället för att kunna rabbla exempelvis älvar enligt 

en bestämd ramsa: Per står ute Tor kan lura ångrar inget ljuger ljusblått (Leuchowius & 

Magnehed 1999). 

 

Tomas Kroksmark (2002) belyser svårigheter kring införandet av det kunskapsrelaterade 

sättet att bedöma eleverna. Han menar att lärarna har fått för lite hjälp med att förstå det nya 

systemet och skriver att ”lärarna inte erbjudits förutsättningar att förstå ett system som 

visserligen är komplext men fullt möjligt att begripa” (Kroksmark 2002, s 58-59). Det nya 

betygssystemet var svårt att förstå till en början men Carlgren (2002) menar att det är: ”genom 

att betygssystemet används, när det sätts i rörelse i ett sammanhang, som kriterierna får sin 

egentliga betydelse” (s 17). 

 

Vi håller med Tholin (2006) när han skriver ”För att genomföra en bedömning för lärande 

krävs ofta andra bedömningsinstrument än vid bedömning av lärande” (s 23 [vår 

kursivering]).  Vidare anser Tholin (2006) att det är viktigt att se på vad lärarna bedömer men 

även lika vikigt att se till vad lärarna inte bedömer. Lindström (2006) skriver om pedagogisk 

bedömning och menar att den bygger på att denna bedömning skall ha ett syfte. Förr 

bedömdes elevernas resultat medan lärarna idag lägger bedömningens tonvikt på elevernas 

kunskapsprocess. Lindström (2006, s 12) har i sin text en tabell över hur bedömning och 

betygssättning i skolan har förändrats (se Tabell 2). Även Tholin (2006, s 25) hänvisar till 

denna tabell och menar att denna förskjutning, från vänstra spalten till den högra, inte skett 

fullt ut. En anledning till att lärarna inte fullt ut anammat det nya sättet att pedagogiskt 

bedöma och betygssätta elever, kan ha att göra med bristen på tid och engagemang. De nya 

bedömningsformerna skulle åtminstone till en början kräva ganska mycket av lärarna, medan 

det går relativt snabbt att rätta ett traditionellt prov. (Tholin 2006)   

 

 

 

 



 17 

Tabell 2: Pedagogisk bedömning 

Denna tabell visar enligt Lindström (2006) hur lärares sätt att bedöma och betygssätta håller 

på att förändras från det som går att läsa i vänsterspalten i riktning mot det som står i den 

högra spalten.  

 

En förskjutning från…  I riktning mot: 
    
Bedömning används främst för att  Bedömning används även för att be- 
kontrollera vad eleverna lärt sig främja och diagnostisera lärande 
Bedömning och lärande hålls isär Bedömninng av och för lärande sker 
  fortlöpande 
Läraren bedömer på egen hand ele- Lärare och elever bedömer tillsammans 
vernas kunskaper var eleven befinner sig och hur hon 
  kan gå vidare 
Ateoretisk bedömning Bedömning grundad på teori om hur  
  man lär sig inom ett bestämt kun- 
  skapsområde 
Bedömning av kunskaper och  Bedömning av förståelse och förmå-  
färdigheter gor som kritiskt tänkande, kreativitet, 
  kommunikation och problemlösning i 
  realistiska situationer 
Produkter i fokus Process i fokus 
Tonvikten ligger vid de rätta svaren Tonvikten ligger vid fruktbara frågor 
  och konsten att lära av erfarenheter 
Normrelaterad bedömning Mål- och kunskapsrelaterad bedöm- 
  ning 
Resultat redovisas i form av en  Visar på starka och svaga sidor, upp- 
totalpoäng märksammar framsteg 
Elever arbetar var för sig utan 
tillgång till hjälpmedel 

Elever ger varandra gensvar och kan 
utnyttja olika former av minnesstöd 

 och tankeverktyg 
Huvudsakligen skriftliga prov Dokumentation av olika slag, t. ex. 
  loggar, portföljer, gestaltning, utställ- 
  ning, cd-rom 

 

3.5.1 Summativ och formativ bedömning   

För att kunna sätta ord på två olika sätt att bedöma elevernas kunskaper har vi nedan förklarat 

vad summativ och formativ bedömning bygger på. Dessa bedömningsformer blir tydliga när 

man pratar om bedömning utifrån Lgr 80 visavi Lpo 94 och därför är de viktiga att belysa i 

samband med pedagogisk bedömning.  

 

År 1967 introducerade Michael Scriven termerna ”summativ” och ”formativ” i förhållande till 

olika sorters bedömning. Han vidareutvecklade denna kategorisering med hjälp av ett citat 

från Robert Stake: ”Formativ bedömning är när kocken smakar soppan och summativ 
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bedömning är när gästen gör det.” (Korp 2003, s 77). Ytterligare ett sätt att skilja på de två 

begreppen ger Korp (2003) när hon skriver att:  

 

det som skiljer den formativa bedömningen av elevers kunskaper från den summativa är, att 

den har ett pedagogiskt syfte och inte används för selektion eller rangordning (Korp 2003, s 

77) 

 

Den summativa bedömningen bidrar alltså till att rangordna eleverna och leder till någon form 

av betygssättning, medan en formativ bedömning snarare strävar efter att bedöma processen 

och inte resultatet av elevers kunskap. (Korp 2003) För att förtydliga den summativa 

bedömningen skriver Lisa Björklund Boistrup (2006) att det är en form av summering av 

elevens kunskaper vid en viss tidpunkt, tillexempel betygen man får i slutet på terminen, 

vilket för närvarande sker första gången i skolår 8. 
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4. Tillvägagångssätt i studien 
I följande kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att kunna besvara vår 

forskningsfråga och uppnå vårt syfte. För att kunna besvara vår forskningsfråga valde vi att i 

vår enkät undersöka vad lärare sätter betyg på samt hur lärare går tillväga för att kunna 

pedagogiskt bedöma elevernas kunskaper som ligger till grund för betygssättningen. Förutom 

att redovisa vårt tillvägagångssätt nämner vi även hur vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets 

(2003) etiska aspekter samt hur vi har arbetat med enkätens reliabilitet respektive validitet. 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Det finns olika metoder att välja bland vid genomförandet av en vetenskaplig studie, bland 

annat enkät, intervju, textanalys eller observation. Den metod forskaren väljer att använda 

beror på forskningens fråga och syfte. Forskaren behöver inte bara välja en av metoderna, 

ibland kanske forskningsfrågan och syftet kräver att forskaren använder sig av flera metoder 

för att komplettera varandra. (Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang 1997) 

 

Anledningen till att vi valde enkät som datainsamlingsmetod var att den gav övervägande 

fördelar i förhållande till andra metoder. Bland annat bidrog enkäten till möjligheten att ge oss 

en bredd i undersökningen som hade varit omöjlig att få, genom att använda någon annan 

metod. Vi hävdar i enlighet med Guy Karnungs (2007) föreläsning att en enkät snarare söker 

bredd än djup och har för avsikt att ge en översikt och beskrivning. Hade vi valt att intervjua 

lärare hade vi inte haft möjlighet att få en bild av hur ett antal lärare i grundskolans senare år 

pedagogiskt bedömer och betygssätter elever. Genom ett fåtal intervjuer hade risken varit stor 

att vi fått en missvisande bild av hur lärare arbetar med pedagogisk bedömning och 

betygssättning.  

 

Det finns olika sätt att utföra en enkät på och vi valde att genomföra en gruppenkät. Denna 

form av enkät distribueras till en grupp människor, i vårt fall gäller det alla lärare som befann 

sig i lärarrummet på våra utvalda skolor vid tiden för vårt besök. Fördelen med denna 

enkätform, är att vi har möjlighet att klargöra och svara på eventuella frågor i samband med 

ifyllandet. En annan fördel med gruppenkät är att svarsfrekvensen ofta är väldigt hög. (Göran 

Ejlertsson 2005) Det faktum att vi kunde klargöra frågor respondenten hade avseende vår 

enkät, innebar att sannolikheten för att svarspersonerna tolkar frågorna på det sätt som vi 

avsett ökar. 
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4.2 Inför enkätundersökningen 

Beroende på undersökningens syfte och frågeställning gällde det att vända sig till rätt 

målgrupp för att undersökningen skulle ge relevanta resultat. Utifrån vårt val av population 

gällde det sedan att konstruera tillförlitliga frågor som ledde till att vi kunde uttala oss om vår 

forskningsfråga och vårt syfte. Det var inte bara enkätfrågornas relevans som var avgörande, 

utan även hur frågorna och svarsalternativen var utformade. I relation till vår forskningsfråga i 

det aktuella syftet, valde vi att formulera frågor som undersöker vad lärare bedömer samt hur 

de arbetar med pedagogisk bedömning och betygssättning. För att försäkra oss om att vi hade 

en så tillförlitlig enkät som möjligt ansåg vi det vara av vikt att genomföra en pilotstudie. 

 

4.2.1 Val av population 

Både Jan Trost (2001) och Ejlertsson (2005) är av samma uppfattning när det gäller att göra 

ett relevant val av population. De menar att det är av största vikt att det urval man har gjort 

ska stämma överens med enkätundersökningen samt forskningsfråga och syfte. I vårt fall var 

det exempelvis ingen idé att vi vände oss till förskollärare för att ta reda på hur lärare arbetar 

med betyg och pedagogisk bedömning, eftersom betyg inte ges i förskolan. Vi valde att 

undersöka hur lärare i grundskolans senare år arbetar med betyg och pedagogisk bedömning. 

Då det inte fanns vare sig tid eller möjlighet att göra en rikstäckande undersökning består vår 

valda population av lärare i grundskolans senare år i två kommuner i Mellansverige. 

Anledningen till att det var viktigt att vända sig till rätt urval av populationen var för att vi 

rent generellt skulle kunna säga någonting om hela populationen (Trost 2001). Även om 

omfattningen av vår uppsats inte gav möjlighet till att generalisera i stort, var det ändå viktigt 

att urvalet var så pass tillförlitligt som möjligt för att vi skulle kunna uttala oss om hur lärarna 

som svarade på enkäten arbetar med betyg och pedagogisk bedömning.  

 

4.2.2 Konstruerandet av enkäten 

Brukligt är att forskaren utformar ett missivbrev (ett brev där man bland annat skriver vilka 

man är och vad undersökningen avser undersöka) (Trost 2001). Detta brev kan antingen vara 

skrivet på ett lösblad som följer med enkäten eller vara en del av den. (Trost 2001) Vi valde 

att kort skriva vilka vi är och vad undersökningen handlar om i början av vår enkät. Skälet var 

att vi informerade utförligare på plats om vad vi heter, var vi kommer ifrån, vad vi undersöker 

och hade då även möjlighet att svara på eventuella frågor. 
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Vid själva utformandet av enkäten föreslår Ejlertsson (2005) att konstruktören av enkäten tar 

del av tidigare gjorda enkätfrågor vid den egna frågeutformningen, för att undgå att uppfinna 

hjulet på nytt. Det är inte alltid den möjligheten finns, vilket var fallet för oss. Vi arbetade 

istället med att konstruera frågor och svar utifrån Trost (2001) och Ejlertssons (2005) guider 

samt Karnungs (2007) föreläsning. Inför utformandet av vår enkät ställdes vi ganska snart 

inför alternativet om vi skulle ha öppna eller bundna svarsalternativ. Denna problematik 

behandlar Jan-Axel Kylén (2004) som menar att bundna svarsalternativ styr den som svarar, 

medan öppna svarsalternativ är svårare att bearbeta och tolka. Med öppna svar finns risk att 

respondenten har svårt att svara kort och koncist, samtidigt som det krävs att denna besitter en 

förmåga att kunna formulera sig i skrift. Vi valde att ha bundna svarsalternativ men att lägga 

till en öppen fråga på slutet där svarspersonen fritt kunde uttrycka om det var någonting 

ytterligare, av relevans kring betyg och pedagogisk bedömning, som han/hon ville framföra. 

Anledningen till valet med en öppen fråga på slutet var, efter rekommendation av Trost 

(2001), att svarspersonen skulle få möjlighet till komplettering av sina svar samt att få ”skriva 

av sig”.   

 

Efter fastställandet av bundna svarsalternativ ställdes vi inför utformandet av dessa. De första 

frågorna i enkäten syftade till att ge en bild av undersökningspersonens bakgrund, medan 

fråga sju till nio snarare skulle ge en beskrivning och motivering av hur lärare arbetar med 

betyg och pedagogisk bedömning. Fråga sju till nio utformades utifrån Trosts (2001) sätt att 

strukturera frågor medan de första frågorna har en enklare struktur i form av en fråga åt 

gången (se Bilaga 1). Inspirationen till de olika alternativen vi gav i fråga sju och åtta kommer 

från Trost (2001). Vi valde att komplettera Trosts (2001) fyra svarsalternativ (i mycket hög 

grad, i ganska hög grad, i ganska låg grad samt inte alls) med ett femte, i mycket låg grad. 

En av anledningarna till att vi valde att utöka svarsalternativen var för att få symmetri i 

svarsalternativen och en tydligare bild av vad lärarna tyckte. Ytterligare en anledning var att 

vi tyckte att stegen mellan de olika svarsalternativen var olika stora och jämnades ut tack vare 

det femte svarsalternativet.  

    

Att utforma en enkät är inte alltid lätt. Trost (2001) menar att en inkonsekvent och ej 

genomtänkt struktur i enkätutformningen kan leda till att färre personer besvarar enkäten. En 

viktig aspekt vi tog ställning till vid utformandet av vår enkät var bland annat frågornas 

formulering. Karnung (2007) poängterade vikten av att ställa en fråga per fråga, att inte 
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använda sig av dubbla negationer i samma fråga samt vikten av att formulera korta och 

koncisa frågor.  

 

4.2.3 Pilotstudier 

En pilotstudie är alltid bra att genomföra enligt Ejlertsson (2005) som poängterar att det kan 

vara bra att göra två. Den första för att kontrollera frågorna och upplägget så att det är 

begripligt. Den andra pilotstudien genomförs på den tänkta populationen för att se om enkäten 

är praktiskt genomförbar samt om svaren på enkäten leder till att besvara forskningsfrågan 

och därigenom uppfyller syftet. Vår första pilotstudie uppmärksammade oss på själva 

utformandet av enkäten, om vi skulle ha öppna eller bundna svarsalternativ samt vilka 

svarsalternativ som var möjliga. I och med genomförandet av den andra pilotstudien, som 

utfördes på den tilltänkta populationen, fick vi förslag på tydligare formulering av våra 

enkätfrågor och svarsalternativ för att enkäten skulle uppfylla sitt syfte. 

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Vid genomförandet av någon form av forskning, finns det vissa etiska principer att följa. 

Dessa principer, inom individskyddskravet, har Vetenskapsrådet (2003) utformat. Principerna 

är fyra till antalet och kallas informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 

nyttjandekravet.  

 

Vi har uppfyllt alla fyra kraven. Informationskravet uppfylldes i och med att vi informerade 

enkätsvararna om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avsäga sig 

samarbetet. Vi informerade även deltagarna om vad undersökningen handlade om samt vikten 

av deras deltagande. Samtyckeskravet baserar sig på att de medverkande samtycker till att 

vara med i undersökningen, vilket de gjorde. Konfidentialitetskravet bygger på att 

undersökningen skall vara konfidentiell, alltså att enkäten skall vara anonym. I vårt fall så vet 

vi inte vem som har fyllt i vilken enkät. Då vi varit på olika skolor och genomfört vår 

undersökning så är det heller inte någon risk att lärarna känner igen någon annan lärares svar i 

vårt arbete. Vi har även uppfyllt nyttjandekravet, eftersom vi inte gett ut eller använt våra 

enkäter i något annat syfte än till vårt eget arbete. (Vetenskapsrådet 2003) 
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4.4 Enkätens validitet och reliabilitet 

Att formulera frågorna i enkäten så att svaren harmonierar med forskningsfrågan så väl som 

syftet var svårt och tidskrävande, men otroligt viktigt för att studien skulle vara relevant samt 

genomförbar. För att öka tillförlitligheten med enkät som datainsamlingsmetod är det vanligt 

att man talar om validitet och reliabilitet.  

 

Trost (2001) menar att reliabilitet handlar om att den undersökning som genomförs skall 

kunna genomföras en gång till och då ge samma resultat. Bengt Gustavsson (2004) lyfter 

några aspekter som kan vara en bidragande faktor till att reliabiliteten blir låg. Han tar bland 

annat upp att den som svarar på enkäten har svårt att förstå frågorna samt att koncentrationen 

hos den som besvarar frågorna inte är på topp. Det kan även vara så att respondenten är trött 

och inte minns. För att förhindra detta utformade vi våra frågor och svarsalternativ så tydligt 

som möjligt samt försökte se till att dela ut enkäten vid ett, för respondenten, lämpligt tillfälle.  

 

Gustavsson (2004) menar att ”validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått 

faktiskt mäter det teoretiska begrepp det är avsett att mäta” (s 62). En liknande definition av 

validitet finner vi hos Trost (2001), där han menar att validitet traditionellt uttrycker att 

”frågan skall mäta det den är avsedd att mäta.” (s 61) Trost menar vidare att validiteten kan 

vara låg fastän reliabiliteten är hög. För att validiteten skulle vara så hög som möjligt i vår 

undersökning la vi ner mycket arbete på våra enkätfrågor samt genomförde två pilotstudier. 

 

4.5 Enkätundersökningens genomförande  

Vi tog kontakt med respektive skolas expedition/rektor för att förhöra oss om möjligheten att 

komma till skolan och genomföra vår enkätundersökning. Skolorna vi valde att kontakta låg i 

två kommuner i Mellansverige, och från vår sida var dessa skolor ett bekvämlighetsurval. 

Enkätmarknaden i den ena kommunen var ganska mättad på grund av det stora antalet 

uppsatser som framställs där och detta låg till grund för att vi utökade vårt enkätinsamlande 

utanför denna kommun. Efter tagen kontakt begav vi oss till respektive skola för att 

genomföra undersökningen. Lärarna hade blivit informerade om vårt besök, vi berättade 

ytterligare en gång vad vi hette och vad undersökningen ämnade undersöka samt gav övrig 

relevant information. Vi delade ut enkäterna vi hade med oss och lärarna fick ytterligare ett 

tillfälle att ta ställning till om de ville delta i undersökningen eller ej. Lärarna fick god tid på 

sig att fylla i enkäten och om de ville ha hela dagen till förfogande åkte vi tillbaka på 
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eftermiddagen och hämtade enkäterna. Vi lämnade ut 38 st enkäter vilka alla besvarades och 

återlämnades. 

 

4.6 Bearbetning & analys av enkäterna 

För att kunna besvara vår forskningsfråga samt bearbeta och analysera enkätsvaren, valde vi 

att fokusera på följande frågeställningar i vår enkät: 

 

• Vad bedömer Du hos eleven som grund för betygssättning? 

• Hur går Du tillväga med bedömningen som grund för betygssättningen? 

 

Vi ville alltså ta reda på vilka aspekter lärarna anser vara viktiga vid betygssättningen av 

eleverna och hur de gör sina pedagogiska bedömningar. För att få en vidare förståelse av de 

olika lärarnas sätt att pedagogiskt bedöma och betygssätta elevernas kunskaper, använde vi 

oss av en bakgrundsdel i enkäten. Denna bakgrundsdel gav oss även en förståelse av läraren 

och dennes sätt att resonera kring betyg och pedagogisk bedömning.  

 

Direkt efter enkätens genomförande tittade vi igenom de svar vi fått och gjorde en grov 

analys. Därefter sammanställde vi enkätsvaren i tabeller för att få en överblick av hur svaren 

fördelade sig mellan lärarna i respektive fråga. Genom att göra en tabell som visade vad varje 

person svarat, utifrån fråga 1 till och med fråga 6, fick vi en bild av vår undersökningsgrupp. 

Vi valde att räkna om lärarnas svar till procent för att lättare kunna diskutera kring 

enkätsvaren samt ge en överskådligare bild av hur lärarna svarade. (se Tabell 3) 

 

Fråga 7 och 8 var våra huvudfrågor i enkäten, varpå vi valde att sammanställa dessa 

enkätfrågor var för sig. Liksom de tidigare frågorna räknade vi samman de kryss lärarna satt 

för de olika alternativen. Sedan räknade vi ut det procenttal som motsvarade det antal kryss ett 

alternativ fått. För att förtydliga tabellerna för fråga 7 och 8 markerade vi det svarsalternativ 

med högst respektive lägst svarsfrekvens, där det högsta fick en gul markering och det lägsta 

fick en blå markering. (se Tabell 4 och 5) 

 

Den sista frågan vi hade med i enkäten besvarades endast av en lärare. Det denna lärare fyllt i 

var inte relevant för vår undersökning och därför har vi valt att inte redovisa detta enkätsvar i 

studien.  
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4.7 Forskningsprocessen 

Vi tycker det har varit en klar fördel att ha varit två författare till detta arbete, eftersom vi 

kunnat utbyta tankar och idéer med varandra. Fördelen är att vi haft någon att diskutera och 

rådgöra eventuella spörsmål med. Vi anser att vårt arbete blivit bättre tack vare att vi författat 

det tillsammans. Våra ibland skilda åsikter har enbart bidragit till att vi diskuterat arbetet i 

större utsträckning och nått fram till mera genomarbetade resultat. Vårt utbyte av olika sätt att 

tänka och skriva har även hjälpt språkbehandlingen samt strukturen i arbetet.   



 26 

5. Resultat av enkätundersökningen 
I detta kapitel har vi sammanställt våra resultat utifrån de svar vi fick från vår enkät. Vi börjar 

med att presentera resultaten från vår bakgrundsdel där vi får en beskrivning av 

undersökningsgruppen. Vi har valt att redogöra resultaten i procentform för att läsaren skall få 

en tydlig bild av respondenternas svarsfördelning. Därefter har vi sammanställt enkätfråga 7 

och 8 (se Bilaga 1) i två tabeller även här har vi valt att redovisa resultaten i procent. Vi 

resonerar även kring tabellerna och förtydligar vad respondenterna betygsätter samt hur de 

gör sina pedagogiska bedömningar utifrån de svar vi fått från vår enkät. 

 
5.1 Beskrivning av undersökningsgruppen 

Vi skriver våra resultat i löpande text men för att ytterligare klargöra för resultaten har vi valt 

att ha med tabellen nedan (se Tabell 3). Av de 38 lärarna som svarade var 63 % kvinnor och 

37 % män. 76 % av respondenterna hade en lärarexamen, det var alltså 24 % av lärarna som 

inte hade någon lärarexamen alls. Av de lärare som hade en examen var det 34 % som hade 

tagit den före år 1994. Fördelningen mellan lärare som undervisar i teoretiska/praktiska 

ämnen var ganska stor, då 76 % undervisade i teoretiska ämnen. 63 % av lärarna hade en lokal 

arbetsplan i sitt ämne, 21 % hade ingen och 16 % visste inte om de hade någon lokal 

arbetsplan. Av dem som hade en lokal arbetsplan var det 42 % som hade varit med och 

formulerat den.     

 
Tabell 3: Bild av undersökningsgruppen 

Av tabell tre framgår hur svarspersonerna har svarat på fråga 1 till och med 6 i vår enkät. 

Enkätsvaren presenteras i procentform.  

Kvinnor 63  
Män 37  
    
Examen innan 1994 34  
Examen efter 1994 42  
Saknar examen 24  
    
Undervisar i teoretiskt ämne 76  
Undervisar i praktiskt ämne 24  
    
Har en lokal arbetsplan i sitt ämne 63  
Har inte en lokal arbetsplan i sitt ämne 21  
Vet inte om de har en lokal arbetsplan i sitt ämne 16  
    
Har varit med och formulerat den lokala arbetsplanen 42  
Har inte varit med och formulerat den lokala arbetsplanen 58  
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5.2 Vad bedömer läraren hos eleven?    

För att få svar på vad läraren bedömer hos eleven kommer vi nedan att redogöra för de svar vi 

fick på enkätfråga 7 (Vad bedömer Du hos eleven som grund för betygssättning?).   

 

Tabell 4: Vad bedömer Du hos eleven som grund för betygssättning? 

Av tabell fyra framgår lärarnas svarsfördelning i procentform av enkätfråga 7. Det procenttal 

som är gulmarkerat är det alternativ som de flesta lärarna kryssade i. De blå markeringarna 

visar den lägsta svarsfrekvensen hos lärarna.  

 

  
I mycket 
hög grad 

I ganska 
hög grad 

I ganska  
låg grad 

I mycket  
låg grad 

Inte         
alls 

Närvaro 7,9 34,2 23,7 21 13,2 

Flit (tex. gör läxor) 15,8 39,5 21 13,2 10,5 

Elevens språkliga nivå 36,8 31,6 15,8 10,5 5,3 

Aktivitetsgrad under lektionerna 31,6 36,8 26,3 5,3 0 

Initiativförmåga  31,6 47,4 10,5 0 10,5 

Uppförande 0 21 26,3 21 31,7 

Personlighet 0 10,5 7,9 29 52,6 

Samarbetsförmåga elev-lärare 10,5 39,5 26,3 7,9 15,8 

Samarbetsförmåga elev-elev 26,3 42 13,2 13,2 5,3 

Uppfyllelse av mål att uppnå 65,8 18,4 7,9 7,9 0 

Uppfyllelse av mål att sträva mot 44,7 23,7 21 5,3 5,3 

Faktakunskap 21 34,2 31,6 5,3 7,9 
Färdighet - att veta hur något ska 
utföras och även kunna utföra det 63,1 31,6 5,3 0 0 

Förståelse 65,8 34,2 0 0 0 

Förtrogenhet - "Tyst kunskap" 42,1 42,1 15,8 0 0 
 

Utifrån ovanstående tabell kan vi se vad lärarna bedömer. Vi kan tydligt se i vilken grad 

lärarna bedömer egenskaper hos eleven visavi styrdokumentens intentioner. De första nio 

alternativen kategoriserar vi som egenskaper hos eleven medan efterföljande sex representerar 

styrdokumentens intentioner.  
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5.2.1 Egenskaper hos eleven 

Elevens egenskaper bedöms generellt i förhållandevis hög grad. Undantaget är uppförande 

och personlighet som flest lärare inte bedömer alls vid betygssättning. Lärarna bedömer även 

närvaro förhållandevis lågt eftersom nästan 60 % av lärarna bedömer närvaro i ganska låg 

grad, i mycket låg grad eller inte alls. Drygt hälften av lärarna bedömer flit i mycket hög grad 

eller i ganska hög grad. Nästan 70 % av respondenterna finner elevens språkliga nivå samt 

dess aktivitetsgrad under lektionerna vara av stor vikt, då de kryssat för i mycket hög grad och 

i ganska hög grad. Lärarna värderar även elevens initiativförmåga högt då 79 % av 

respondenterna svarat i mycket hög grad och i ganska hög grad. Elevens samarbetsförmåga är 

också någonting som värderas högt, framförallt elevens samarbetsförmåga med andra elever. 

 

5.2.2 Pedagogisk bedömning utifrån styrdokumentens intentioner 

Respondenterna verkade vara väl förtrogna med styrdokumentens intentioner då drygt 84 % 

av de tillfrågade lärarna bedömer elevens uppfyllelse av uppnåendemålen i mycket hög grad 

eller i ganska hög grad. Största andelen svar ligger i dessa båda svarsalternativ när det gäller 

frågorna om styrdokumentens intentioner. Angående den pedagogiska bedömningen av 

elevens uppfyllande av strävansmålen ser vi att ca 5 % av lärarna inte bedömer eleven utifrån 

dem alls. Nästan 8 % bedömer inte heller faktakunskaperna hos eleven. Närmare 100 % av 

lärarna bedömer färdighet och förståelse i mycket hög grad eller i ganska hög grad. Ungefär 

84 % av respondenterna bedömer förtrogenhet i mycket hög grad eller i ganska hög grad.    

 



 29 

5.3 Hur gör läraren sin bedömning av elevens kunskaper? 

I följande tabell har vi sammanställt svaren från enkätfråga 8 (Hur går Du tillväga med 

bedömningen som grund för betygssättningen?). För att förtydliga vad tabell 5 visar, skriver 

vi om tabellresultatet i fyra underrubriker. 

 

Tabell 5: Hur går Du tillväga med bedömningen som grund för betygssättningen? 

I denna tabell framgår vilken metod lärarna anser sig använda för att kunna betygssätta 

elevens kunskaper. Liksom föregående tabell, har vi valt att redovisa våra svar i procentform 

och det gulmarkerade procenttalet är det alternativ som de flesta lärarna kryssade i. 

Markeringarna som är blå visar den lägsta svarsfrekvensen hos lärarna.  

 

  
I mycket 
hög grad 

I ganska 
hög grad 

I ganska  
låg grad 

I mycket  
låg grad 

Inte         
alls 

Genomför teoretiska prov 42,1 42,1 5,3 0 10,5 

Genomför praktiska prov 39,5 36,8 0 0 23,7 

Genomför muntliga prov 21 39,5 15,8 5,3 18,4 

Genomför nationella prov 21 39,5 5,3 0 34,2 

Diskuterar med eleven 18,4 42,1 23,7 0 15,8 
Diskuterar med eleven och dess 
vårdnadshavare 0 21 31,6 29 18,4 
Utvärderar elevens 
kunskapsprocess 21,1 52,6 10,5 15,8 0 
Utvärderar elevens utveckling över 
terminen 36,8 52,6 0 7,9 2,7 

Genomför portfolio 0 18,4 29 10,5 42,1 
Genomför dokumentation tex. 
loggar och utställningar 21 29 29 10,5 10,5 
 

I tabellen ovan kan vi se hur respondenterna går tillväga med bedömningen som grund för 

betygssättning. Här påverkas lärarnas svar av om de undervisar i ett teoretiskt eller praktiskt 

ämne, samt huruvida det finns nationella prov inom ämnet eller ej. Denna fråga kan indelas i 

följande kategorier:  

 

• olika former av prov,  

• diskussion med elev samt med eleven och dess vårdnadshavare,  

• utvärdering av elevens utveckling över terminen och elevens kunskapsprocess,  

• portfolio och dokumentation.  
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5.3.1 Olika former av prov 

Teoretiska prov används av störst andel lärare. Drygt 84 % använder sig av denna form av 

prov som grund för sin pedagogiska bedömning av eleven i mycket hög grad eller i ganska 

hög grad. Praktiska prov används också i förhållandevis stor del (drygt 76 %) medan muntliga 

och nationella prov inte ligger till lika stor grund för pedagogisk bedömning hos 

respondenterna. Den procentsats som ”sticker ut” är svaret inte alls på frågan om nationella 

prov, som drygt 34 % av lärarna kryssat i. 

 

5.3.2 Diskussion med eleven samt med eleven och dess vårdnadshavare  

Lärarna diskuterar med eleven i ganska stor omfattning. Drygt 60 % diskuterar med eleven i 

mycket hög grad eller i ganska hög grad medan endast 21 % diskuterar med eleven och dess 

vårdnadshavare i ganska hög grad medan ingen av lärarna svarat att de diskuterar med eleven 

och dess vårdnadshavare i mycket hög grad.  79 % diskuterar inte alls, i mycket låg grad eller 

i ganska låg grad med eleven och dess vårdnadshavare.  

 

5.3.3 Utvärdering av elevens utveckling över terminen och elevens kunskapsprocess 

Nästan 90 % av respondenterna bedömer elevens utveckling över terminen i mycket hög grad 

eller i ganska hög grad vid betygssättning. Elevens kunskapsprocess bedöms av 73 % i 

mycket hög grad eller i ganska hög grad när eleven ska betygsättas men alla lärare bedömer 

kunskapsprocessen hos eleven i någon grad. 

 

5.3.4 Portfolio och dokumentation  

Portfolio och dokumentation har förhållandevis spridd svarsfrekvens, där drygt 50 % inte alls 

eller i mycket låg grad använder sig av portfolio som grund för betygssättning och drygt 18 % 

använder sig av portfolio i ganska hög grad. Dokumentation, såsom loggar och utställningar, 

använder sig 50 % av de svarande lärarna sig av i mycket hög grad eller i ganska hög grad 

medan 21 % använder sig av dokumentation i mycket låg grad eller inte alls. När det kommer 

till att genomföra portfolio är det ingen av respondenterna som använder sig av denna metod i 

mycket hög grad. 
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5.4 Resultatsammanfattning 

Enkätens bakgrundsdel låg till grund för att ge en bild av undersökningspersonernas 

förutsättningar för att arbeta med betyg och betygssättning utifrån dagens mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystem. Utifrån våra enkätfrågor:  

 

• Vad bedömer Du hos eleven som grund för betygssättning? 

• Hur går Du tillväga med bedömningen som grund för betygssättningen? 

 

sökte vi svar på hur lärare i grundskolans senare år beskriver och motiverar sitt arbete med 

betygssättning.  

 

Vi kunde se att lärarna i större utsträckning bedömer elevens uppfyllelse av styrdokumentens 

intentioner än de bedömer egenskaper hos eleven. Uppförande och personlighet bedöms 

däremot inte i någon större utsträckning. Utifrån de fyra olika kunskapsnivåerna (de fyra F: 

en) är det faktakunskap som lärarna använder sig minst av i sin pedagogiska bedömning av 

elevens kunskaper. 

 

Vi har sett att lärarna i stor utsträckning använder sig av prov för att göra sina pedagogiska 

bedömningar som ligger till grund för betygssättningen. Förutom prov är det också vanligt 

bland lärarna att de utvärderar både elevens kunskapsprocess och elevens utveckling över 

terminen. Den form av dokumentation som lärarna använder sig av i lägst utsträckning är 

portfolio.   
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6. Diskussion 
Skolan förändras ständigt över tiden. Vi har i vår vetenskapliga förankring tagit upp några 

stora förändringar som skett av skolan: en förändrad styrning, ett förändrat betygssystem, en 

förändrad kunskapssyn samt en förändrad syn på pedagogisk bedömning i dagens mål- och 

resultatstyrda skola. Dessa förändringar har lett till att lärarna ställts inför nya förutsättningar 

att verka inom skolan. Genom vår enkätundersökning har vi sett vad lärarna bedömer samt 

hur de gör sina bedömningar av elevens kunskaper. I denna del diskuterar vi de resultat som 

presenterats ovan i relation till vår vetenskapliga bakgrund, för att vi skall försöka nå en 

förståelse av lärares arbete med pedagogisk bedömning.   

 

6.1 Vad betygssätter lärarna?  

Vi har tidigare nämnt att Selghed (2004) anser att lärare väger in uppförande, flit, läxläsning 

och personlighet vid pedagogisk bedömning av eleven och att detta är någonting som inte 

borde ske, i alla fall inte enligt Lpo 94. I vår enkätundersökning framkom det att majoriteten 

av respondenterna inte alls väger in faktorer såsom uppförande och personlighet vid 

pedagogisk bedömning av eleven. Däremot visade vår undersökning att flit bedöms i mycket 

hög grad eller i ganska hög grad av flertalet lärare. En anledning till varför flit premieras 

framför personlighet och uppförande anser vi kan bero på att läraren ser att eleven kan 

någonting om den visar sin flit, att eleven anstränger sig för att lära. Ett stöd för detta 

resonemang anser vi vara att de andra alternativen som de flesta lärarna kryssat i också visar 

på att eleven kan någonting. De egenskaper hos eleven som flest lärare har kryssat i att de i 

mycket hög grad eller i ganska hög grad bedömer, är elevens språkliga nivå, aktivitetsgrad 

under lektionerna samt initiativförmåga. Även här kan vi se att lärarna bedömer sådant som 

visar att eleven engagerar sig och vill lära sig. Som vi nämnt tidigare anser vi att 

bedömningen i skolan har förändrats i och med den förändrade styrningen och det förändrade 

betygssystemet i dagens skola. Detta kommer till uttryck till stor del genom det kvalitativa 

sätt att se på kunskap som råder i dagens mål- och resultatstyrda skola. 

 

Det som är viktigt att påpeka är att lärarna kryssat i svarsalternativet i mycket hög grad i större 

utsträckning när de bedömer elevens språkliga nivå, aktivitetsgrad under lektionen, 

initiativförmåga och samarbetsförmåga mellan elev – elev än när det gäller att bedöma 

elevens faktakunskaper. Om vi ser till denna statistik kan vi utläsa att lärarna inte är kvar vid 

att enbart bedöma elevens kvantitativa kunskap, som var brukligt under tidigare läroplaner, 
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utan idag bedömer de hellre vissa egenskaper hos eleven i större utsträckning än 

faktakunskaperna. Ser vi till helheten i fråga 7 så gör majoriteten av lärarna sina pedagogiska 

bedömningar i mycket hög grad utifrån styrdokumentens intentioner, och inte utifrån elevens 

egenskaper.  

 

Enligt resultatet från vår enkät, kan vi se att respondenterna värderar elevernas 

samarbetsförmåga högt. Samarbetsförmåga mellan elev – elev värderas i mycket hög grad och 

i ganska hög grad i 68 % av enkäterna. Detta bekräftar Lindström (2006) som påvisar att den 

pedagogiska bedömningen har gått från att eleverna förväntades jobba enskilt med problem 

och problemlösning, till dagens skola som avser lära elever kommunicera med varandra samt 

utveckla förmågan att samarbeta och ge respons till varandra.  

 

6.2 Hur gör lärarna sina bedömningar? 

Dagens sätt att se på kunskap innebär att nya medel för analys av inlärningsresultat måste tas 

fram (Regeringens skrivelse 1996:97:112). Även Tholin (2006) menar att det krävs andra 

bedömningsinstrument för att bedöma lärande idag. Utifrån den kunskapssyn som finns i 

dagens styrdokument konstrueras prov i skolan utifrån de mål och krav som finns för eleven. 

Enligt Skolverket (2007) betyder ett prov med ”alla rätt” som resultat i dagens skola, att 

eleven levt upp till styrdokumentens krav. Vi fann i vår enkätundersökning att respondenterna 

i mycket hög grad eller i ganska hög grad använder sig av traditionella former av prov för att 

pedagogiskt bedöma eleverna.  

 

Förutom traditionella prov använder sig vissa lärare även av nationella prov. Enligt vår 

enkätundersökning kan vi se att många av respondenterna inte använder sig alls av nationella 

prov i sin pedagogiska bedömning av eleven. En bidragande orsak till detta kan vara att 

nationella prov inte används inom flertalet av skolans ämnen och att de därför kryssat i rutan 

inte alls. Detta till trots så är det ändå drygt 60 % av lärarna som kryssat i att de använder sig 

av nationella prov i mycket hög grad eller i ganska hög grad vid sina bedömningar. Vi liksom 

Andersson (1999) inser att det kan finnas en risk med att lärare (i matematik, svenska och 

engelska) idag förlitar sin pedagogiska bedömning till för stor del på resultaten från de 

nationella proven. Vi hävdar att risken är att en tillbakagång sker och lärarna likt föregående 

betygssystem enbart bedömer de kvantitativa kunskaperna hos eleven. 
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Om vi ser till Lindströms (2006) tabell över pedagogisk bedömning (se Tabell 2) ser vi att en 

förskjutning har skett från att ”läraren bedömer på egen hand elevernas kunskaper” till att 

”lärare och elever bedömer tillsammans var eleven befinner sig och hur hon kan gå vidare”. 

Just denna förändring i och med införandet av ett nytt betygssystem håller Carlgren (2002) 

med om. Hon skriver att det är viktigt att lärare samtalar med eleverna kring betyg och 

bedömning samt att de kan motivera sin pedagogiska bedömning för eleven. Vår 

enkätundersökning visar att majoriteten av respondenterna samtalar med eleven som en del av 

bedömningen vid betygssättningen, men det är ändå nästan 16 % som inte alls samtalar med 

eleven kring betyg och bedömning. Vi anser det bero på att vissa lärare inte har hunnit med i 

förändringen av skolan, eller inte velat anpassa sig, och att de därför lever kvar i att ”läraren 

bedömer på egen hand elevernas kunskaper” (från Lindströms (2006) vänsterspalt i Tabell 2). 

Förutom att det är viktigt att diskutera med eleverna betonar Carlgren (2002) vikten av att 

vårdnadshavarna är insatta och vet på vilka grunder deras barn blir bedömda. I vår 

undersökning är det än mer ovanligt att läraren diskuterar med eleven och dennes 

vårdnadshavare. Vi anser att om läraren inte diskuterar med eleven så minskar chanserna när 

det gäller att läraren skall diskutera med både eleven och vårdnadshavaren.  

 

Trots att vissa lärare inte alls diskuterar med eleven eller dess vårdnadshavare så förutsätter vi 

att lärarna ändå diskuterar mer med dem än de gjort tidigare. En trolig anledning till att lärare 

diskuterar mer kring pedagogisk bedömning idag beror förmodligen på en förändrad styrning 

och att dagens läroplan uppmanar till det. En annan anledning som Selghed (2004) nämner är 

att det idag inte bara är elevens studieresultat som skall bedömas och betygssättas utan även 

själva processen. I vår enkätundersökning fann vi att 73 % av respondenterna utvärderar 

elevens kunskapsprocess i mycket hög grad eller i ganska hög grad samt att nästan 90 % 

utvärderar elevens utveckling över terminen i mycket hög grad eller i ganska hög grad som 

grund för betygssättningen av eleven. Det faktum att lärarna som svarade på enkäten ansåg 

sig bedöma både elevernas kunskapsprocess samt elevens utveckling över terminen, vittnar 

om att de använder sig av såväl formativ som summativ bedömning.  

 

6.3 Pedagogisk bedömning i den mål- och resultatstyrda skolan 

Enligt den nya kunskapssyn som förmedlas i Lpo 94, har skolan fått ett vidgat 

kunskapsuppdrag i form av att bedöma fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet (de fyra 

F:en). (Selghed 2004) Vi anser att vi genom vår enkätundersökning kan hävda att en 
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överväldigande majoritet av respondenterna tagit till sig detta kunskapsuppdrag och inte 

enbart bedömer faktakunskaper hos eleven. Endast 21 % av respondenterna har elevens 

faktakunskaper som grund för betygsättningen i mycket hög grad. Lärarna i 

enkätundersökningen bedömer alltså framförallt kvalitativa egenskaper hos eleverna, detta i 

enlighet med dagens läroplan. (Selghed 2004).  

 

Respondenterna i vår undersökning använder sig av uppfyllelse av uppnåendemålen som 

grund för betygsättning av eleven samt elevens uppfyllelse av strävansmålen till väldigt stor 

del. Ett problem vi ser här, kan vara att lärarna inte utnyttjar den lokala arbetsplanen i 

respektive ämne, i så stor utsträckning som möjligt. En lokal arbetsplan anser vi hjälper 

lärarna att följa och förstå skolans tolkning av styrdokumenten. Då en förhållandevis stor 

andel av respondenterna (16 %) inte vet om det finns en lokal arbetsplan inom deras ämne, 

torde detta innebära att de i större utsträckning använder sig av de mål som finns i Lpo 94. 

Detta faktum ser vi som negativt då lärarna och skolan inte tar tillvara på den lokala frihet och 

det ansvar som skolan numera har. Carlgren (2002) menar att den lokala arbetsplanen hjälper 

lärarna att betygsätta elevernas kunskapskvaliteter utifrån ett lokalt valt innehåll.  

 

Som nämnts tidigare så anser Fjellström (2002) att det kan vara svårt för lärarna att förstå det 

nya betygssystemet. Utifrån resultatet av enkätundersökningen kan vi se att lärarna som 

medverkade inte ger sken av att tycka att dagens kunskapsrelaterade betygssystem är svårt att 

jobba med.  

 

6.4 Avslutande diskussion 

I detta avsnitt har vi för avsikt att avrunda arbetet, utifrån vår vetenskapliga förankring och de 

resultat vi fått från våra enkäter, uttala oss om vår uppfyllelse av syftet. Vårt syfte med arbetet 

var att undersöka lärares arbete med pedagogisk bedömning i en mål- och resultatstyrd skola. 

 

Vi anser att några av de lärare som deltog i vår undersökning inte riktigt hunnit med i 

förändringen av skolan och att de därför inte har tagit till sig de nya metoderna och 

arbetssätten för att kunna bedöma eleverna utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt (portfolio, 

loggar etc.). Ett exempel på detta är att några av lärarna i undersökningen, inte hade en lokal 

arbetsplan, och vissa av lärarna hade ingen aning om ifall det ens fanns någon, vilket tyder på 

att de inte är tillräckligt insatta i dagens styrdokument. Har de ingen lokal arbetsplan så 
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hävdar vi att det tyder på att de inte arbetat med betygskriterierna i sitt ämne, och arbetar de 

inte med betygskriterierna hur vet de då vad de skall grunda sin pedagogiska bedömning av 

eleven på.  

 

Vi menar ändå att majoriteten av lärarna, som besvarade enkäten, har väldigt god uppfattning 

om vad den nya läroplanen (Lpo 94) och den nya styrningen av skolan innebär samt att de 

inser att dessa förändringar har lett till att betygssystemet och kunskapssynen har förändrats. 

Däremot anser vi inte att alla lärare inom denna majoritet har insett att dessa förändringar har 

lett till att en förändrad bedömning måste till för att bedöma andra ”nya” kunskaper hos 

eleven.  

 

Under Lgr 80 bedömde lärarna elevens resultat medan de idag skall bedöma eleverna utifrån 

vissa kriterier. Det vanligaste sättet att bedöma resultat var genom prov medan det blir allt 

vanligare att idag bedöma eleverna med hjälp av andra metoder, så som portfolie och 

dokumentation. I tabell 5 ser vi att muntliga och skriftliga prov är den sorts metod som är 

”populärast” bland lärarna. En förändrad inställning till pedagogisk bedömning måste till för 

att bedöma andra kunskaper (kvalitéer) hos eleven. Ett steg i rätt riktning, enligt Lpo 94, som 

vi också kan utläsa av tabell 5 är att många lärare utvärderar elevens utveckling över 

terminen. 

 

Både Carlgren (2002) och Selghed (2004) menar att lärarna skall basera sin pedagogiska 

bedömning utifrån de fyra F:en och att alla fyra aspekterna av kunskap skall vara med vid den 

pedagogiska bedömningen. I tabell 4 ser vi att faktaaspekten är den aspekt av de fyra F:en 

som lärarna tar minst hänsyn till vid sina bedömningar. Vi anser att detta kan bero på att 

lärarna är rädda för att bedöma ren fakta, för att det kan ses som ett steg tillbaka till Lgr 80:s 

sätt att bedöma kvantitativ kunskap.    

 

Som vi nämnt tidigare utgår lärarna i stor utsträckning från traditionella prov när de skall 

bedöma elevernas kunskaper. En anledning anser vi vara att lärarna med hjälp av 

provresultaten har lättare att motivera för eleven, vårdnadshavare samt för sig själv varför de 

gett en elev ett visst betyg. Utifrån detta kan vi se att det krävs mer arbete av läraren för att 

arbeta med ett pedagogiskt förhållningssätt.  
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Avslutningsvis menar vi att lärare idag inte har fått det stöd de behöver för att arbeta utifrån 

den nya läroplanen (Lpo 94). Vidare anser vi att lärarna inte heller har fått den tid som krävs 

för att kunna arbeta med pedagogisk bedömning och att de därför håller sig till de metoder de 

är vana vid (traditionella prov). 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Under vårt arbete med betyg och bedömning har vi sett en svårighet med pedagogisk 

bedömning av elevens kunskaper. Det visade sig i vår enkätundersökning att många av 

lärarna bedömde elevernas kunskaper utifrån traditionella prov. Som vi anfört tidigare så 

användes traditionella prov under Lgr 80 för att mäta elevernas kvantitativa kunskaper medan 

de kunskaper som idag mäts är mer av en kvalitativ natur. För att premiera kvalitativa 

kunskaper måste prov som mäter kvantitativa kunskaper omarbetas. Vi ställer oss frågande 

till hur lärares prov idag är utformade. Vi skulle därför vilja se forskning som tar del av de 

prov lärarna genomför med eleverna idag, för att studera innehållet. Är det kvantitativ eller 

kvalitativ kunskap som lärarna bedömer hos eleverna, eller både och?  
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Hej!                                                                        Bilaga 1 

 
Vi heter Elisabeth och Sandra och är två studenter som läser till lärare vid Örebro universitet. 

Vi är inne på vår sista termin och genomför för närvarande vårt examensarbete. Vår uppsats 

handlar om lärares arbete med bedömning och betygssättning i grundskolans senare år. Vi är 

tacksamma för att Du tar dig tid och medverkar i vår enkätundersökning.  

 
__________________________________________________________________________ 
Undersökningspersonernas bakgrund 
___________________________________________________________________________ 

1. Är Du    man  □ 

eller    kvinna  □ 
___________________________________________________________________________ 

2. Har Du lärarexamen?  Ja   □  
Om ja, från vilket år:_____ Nej   □ 

___________________________________________________________________________ 

3. Hur många år har Du varit 0-5 år   □  
verksam som lärare?  6-10 år   □  

    11-15 år   □  
    16-20 år  □

    21 år eller längre □  
___________________________________________________________________________ 

 
 

4. Du undervisar främst i ämnet ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Har din skola en lokal arbetsplan inom ditt ämne?  

Svarar Du Nej eller Vet inte, fortsätt till fråga 7.   

Ja  □ 

    Nej   □ 
    Vet inte  □ 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Har Du varit med och formulerat den lokala arbetsplanen? 

Ja   □ 
Nej   □ 

___________________________________________________________________________



 42 

___________________________________________________________________________ 
 
Vad bedömer Du hos eleven som grund för betygssättning? 
___________________________________________________________________________ 
 

7. Ange med ett kryss i vilken grad Du tar med följande aspekter i din bedömning 
av eleverna vid betygssättning.  

 
I mycket I ganska I ganska  I mycket Inte  
hög grad hög grad låg grad låg grad alls 

Närvaro  □ □ □ □ □ 

Flit (tex. gör läxorna) □ □ □ □ □ 
Elevens språkliga nivå  □ □ □ □ □ 
(t.ex. användandet av  
facktermer).  

Aktivitetsgrad □ □ □ □ □ 
under lektionerna 

Initiativförmåga □ □ □ □ □ 

Uppförande  □ □ □ □ □ 

Personlighet  □ □ □ □ □  

Samarbetsförmåga –   □ □ □ □ □ 
mellan elev och lärare. 

Samarbetsförmåga –   □ □ □ □ □ 
mellan elev och andra  
elever 

Elevens uppfyllelse av □ □ □ □ □ 
mål att uppnå. (Lpo 94) 

Elevens uppfyllelse av mål □ □ □ □ □ 
att sträva mot. (Lpo 94) 

Faktakunskap □ □ □ □ □ 

Färdighet – Att veta hur □ □ □ □ □ 
något ska utföras och även  
klara av att utföra det.  

Förståelse  □ □ □ □ □ 

Förtrogenhet –   □ □ □ □ □ 
”Tyst kunskap”. 
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___________________________________________________________________________ 
 

Hur går Du tillväga med bedömningen som grund för betygssättningen? 
___________________________________________________________________________ 
 

8. Hur går Du tillväga för att kunna göra dina bedömningar som ligger till grund 
för betygssättningen? Ange med ett kryss i vilken grad följande alternativ 
stämmer in. 

 
I mycket I ganska I ganska  I mycket Inte  
hög grad hög grad låg grad låg grad alls 

Genomför teoretiska prov □ □ □ □ □ 

Genomför praktiska prov □ □ □ □ □ 

Genomför muntliga prov □ □ □ □ □ 
Genomför nationella prov □ □ □ □ □ 

Diskuterar med eleven □ □ □ □ □ 

Diskuterar med eleven  □ □ □ □ □ 
och dess vårdnadshavare  

Utvärderar elevens   □ □ □ □ □ 
kunskapsprocess i ett visst  
moment (tex. projektarbete) 
- från idé till genomförande 

Utvärderar elevens □ □ □ □ □ 
utveckling över terminen 

Genomför portfolio □ □ □ □ □ 

Genomför dokumentation □ □ □ □ □  
t.ex. loggar och  
utställningar 
___________________________________________________________________________ 
Övrigt 
___________________________________________________________________________ 

 

9. Har Du något att tillägga som är av relevans för din betygsättning och 
bedömning som Du inte tycker har framkommit i denna enkät, skriv då här 
(fortsätt gärna på baksidan): ________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Ett stort TACK för din medverkan! 
Elisabeth & Sandra ☺ 


