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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur lärare i grundskolan går tillväga vid 
bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i de naturorienterande ämnena, NO. Vi 
avsåg även att undersöka elevers perspektiv av lärarens bedömning och betygssättning. För 
att skapa en insikt i denna problematik har vi i huvudsak använt oss av Skolverkets 
föreskrifter kring ämnet samt aktuell forskning, såsom Selghed (2004, 2006) och Tholin 
(2006). Studien, som var av kvalitativ art, genomfördes med hjälp av elevenkäter, 
elevintervjuer och lärarintervjuer. Enkätundersökningen och elevintervjuerna utfördes i tre 
niondeklasser från tre olika skolor. I enkätundersökningen deltog 41 elever. Elevintervjuerna 
genomfördes i grupper med totalt 13 elever. Vi intervjuade även sex lärare från dessa tre 
skolor. Vårt resultat av studien visade på att både lärare och elever ansåg att det skriftliga 
provet är vanligast förekommande som bedömningsmetod i NO. Eleverna upplevde även att 
denna typ av strategi för att visa sina kunskaper fungerar bäst, medan lärarna menade att de 
egentligen får bäst inblick i elevernas kunskaper via muntlig kommunikation i klassrummet. 
Utifrån denna studie har vår insikt i denna bedömnings- och betygsproblematik fördjupats, då 
betygen och inte minst bedömningen, har visat sig vara av mycket stor betydelse för elevens 
lärande och kunskapsutveckling. 
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Inledning 
 
Att bedöma elevernas kunskaper i skolan och utifrån dessa bedömningar sätta ett tillbörligt 
betyg är enligt vår uppfattning en av läraryrkets mest krävande uppgifter, eftersom många 
faktorer grundligt ska beaktas. Baserat på egen erfarenhet från litteratur, föreläsningar och 
den verksamhetsförlagda utbildning som ingår som en del i lärarutbildningen, har vi förstått 
att lärares och elevers syn på betygsgrundande faktorer kan vara vitt skilda. Vi har även 
förstått att det förekommer skilda uppfattningar lärare emellan om vilka aspekter som ska 
vara avgörande för betyget. Aktuell forskning visar att vissa lärare väger in närvaro, 
uppförande och ambition i betyget (Selghed, 2004; Tholin, 2006). Därför finner vi det ytterst 
intressant att granska både lärarens och elevens perspektiv i betygsfrågan.  
 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94, (Utbildningsdepartementet, 2006) skall elevens kunskaper bedömas i förhållande till de 
nationella målen, och betygsättas med vägledning av de nationella betygskriterierna. Vi 
undrar om eleven får ta del av dessa styrdokument och på så sätt får möjligheten att bli 
delaktiga i och medvetna om vilka mål de ska uppnå. Det är i det målrelaterade 
betygssystemet en viktig del av lärarens uppdrag, att se till att eleverna får ta del av 
kursplanernas krav. Och ännu viktigare är det att hjälpa eleverna att förstå dessa krav och att 
göra innehållet fattbart för eleverna (Skolverket, 2006). Det har i forskning dock framkommit 
att detta inte är en lätt uppgift för läraren (Tholin, 2006). 
 
Alla elever är olika och har olika förutsättningar att ta till sig och vidareförmedla kunskaper. 
Det borde vara en självklarhet, anser vi, att lärare varierar sina bedömningsstrategier så att 
alla elever får en chans att visa sina kunskaper. Därför är det intressant för vår studie att 
undersöka vilka former av bedömning lärare använder sig av, då våra erfarenheter från den 
verksamhetsförlagda utbildningen visar att bedömningar och därmed betygssättning 
mestadels baseras på elevens resultat på skriftliga prov. Ett exempel på detta observerade vi, 
under vår verksamhetsförlagda utbildning, då en lärare skulle informera en elev om dennes 
betyg. Eleven ansåg att detta inte behövdes: ”Jag fick ju VG på provet, då får jag ju VG i 
betyg!” 
 
Vi har valt att genomföra studien inom NO-ämnena: biologi, fysik och kemi, dels på grund 
av eget intresse i frågan, men också på grund av kursplanernas tydliga krav på varierande 
undervisningssätt och bedömningsmetoder. Inom NO-ämnena, till skillnad ifrån andra 
ämnen, ska laborativt arbete utgöra en stor del av undervisningen och ska därmed tas i 
beaktande vid bedömning och betygssättning (Skolverket, 2006a). Forskning har dock visat 
att läraren har en förmåga att bedöma elevens uppförande under laborationerna, istället för 
elevens kunskap (Tholin, 2006). Då vi själva inom en snar framtid ställs inför 
bedömningsproblematiken, anser vi denna studie relevant för vårt kommande yrkesutövande. 
Vi har även förstått att det inte finns någon utbredd forskning i bedömnings- och 
betygsfrågan, detta trots att den är vida diskuterad och ständigt aktuell. Den litteratur vi läst 
har i huvudsak behandlat lärarens syn på bedömning och betygssättning, medan 
elevperspektivet i forskningssammanhang verkar vara ett mindre utforskat område. Vi 
hoppas att denna studie ska bidra till en vidare insikt för samtliga intressenter.  
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Begreppsdefinitioner 
Centrala begrepp i detta examensarbete är bedömning och betygssättning. Dessa begrepp kan 
definieras på många varierande sätt, men i detta arbete kommer vi att använda oss av följande 
definitioner: 
 
Bedömning – kan ske med olika avsikter. Vi har koncentrerat oss på två aspekter av 
bedömning som sker i skolans verksamhet; formativ bedömning som en form av utvärdering 
med lärarens och elevens fortbildning i fokus, samt summativ bedömning av elevens aktuella 
kunskaper i förhållande till betygskriterierna och kursmålen inför betygssättningen (se till 
exempel Imsen, 1999; Skolverket, 2001). 
  
Betygssättning – sker då läraren gör en summering utifrån de redan gjorda bedömningarna av 
elevens kunskaper i förhållande till kursplanens mål och betygskriterierna för det gällande 
ämnet. Betyget uttrycks i Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) eller Mycket Väl Godkänd 
(MVG) och avgörs av vilken kvalitet elevens kunskaper motsvarar (se till exempel Selghed, 
2004; Skolverket, 2001). 
 
 

Bakgrund 
 
Bakgrunden inleds med en sammanfattande redogörelse av betygens historiska perspektiv i 
Sverige, sedan behandlas bedömning och betygsättning i dagens skola. Därefter beskrivs 
Skolverkets anvisningar för bedömning och betygssättning i grundskolan, samt några 
forskare och författares studier kring ämnet. 
 

Betygssystemets utveckling i Sverige 
Sverige har genom tiderna haft ett antal olika betygssystem. Enligt Johansson (1996) var det 
med 1820 års skolordning som betygssystemet med dess betygsskalor blev riksomfattande. 
Betygsskalan i denna skolordning var en fyrgradig skala för avgångsbetyg, vilken bestämdes 
vara enhetlig för hela landet. Antalet grader i betygsskalan utökades sedan genom åren, och 
nådde sin topp under 1940-talet då avgångsbetygen graderades i sju steg och terminsbetygen 
i hela 13 steg. Johansson och även Skolverket (2006a) anser att utökningen av betygsstegen 
grundades i lärarens osäkerhet gällande betygssättningen. Under denna period förespråkades 
en likvärdig, absolut kunskap som skulle komma eleverna tillgodo. Men däremot erhöll den 
enskilde läraren knappt någon form av målbeskrivning eller instruktioner av vilka krav de 
skulle ställa på eleverna för vart och ett av betygsstegen. Eftersom utrymmet för lärarens 
egen tolkning av betygssystemet under denna period var stort, förlorades likriktningen i 
Sveriges skolor, vilket ansågs negativt. Betygens funktion hade vid dessa dagar övertagit 
inträdesprövningens roll, och var avgörande vid antagningarna till högre studier efter 
grundskolan, till exempel realskola och universitet. Därför var bristen på likvärdighet ett 
dilemma under denna tid (Johansson, 1996; Skolverket 2006a). 
 
Antalet graderingssteg i Sveriges betygssystem ändrades vid grundskolans uppkomst 1962 
till fem steg. Detta betygssystem var ett så kallat relativt, normrelaterat system, som 
baserades på en normalfördelningskurva där ett förutbestämt procentuellt antal elever skulle 
erhålla ett visst betyg. Syftet med denna normalfördelning var att rangordna eleverna, och 
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därigenom ändra det tidigare systemet som ansågs orättvist vid antagning till gymnasium och 
andra högre studier (Johansson, 1996). 
 
Det relativa betygssystemet och dess femgradiga sifferbetyg kvarstod även då vår närmast 
föregående läroplan, Läroplanen för grundskolan, Lgr80, skapades 1980. Enligt Johansson 
(1996) ändrades dock betygsfördelningen något med denna läroplan, från den strikta 
normalfördelningen mot en fördelning av betygen utifrån medelbetyget tre.  Men allt 
eftersom åren gick uppstod alltmer missnöje med det relativa betygssystemet och kritiker 
menade att den enskilda elevens verkliga kunskaper hamnade i skymundan. Ett annat av 
skälen till missbelåtenheten med betygssystemet var att det felaktigt användes av lärare för 
att normera enskilda klasser, trots att normalfördelningen av betyg skulle gälla för hela 
landet.  
 

Bedömning och betygssättning i dag 
Missbelåtenheten med Lgr80 ledde till krav på förändring. Detta resulterade 1994 i Sveriges 
nuvarande läroplan, Lpo 94 med dagens mål- och kunskapsrelaterade system.  Betygsstegen 
minskades ned ytterligare, till de nuvarande tre; G, VG och MVG. En påtaglig skillnad 
mellan det gällande betygssystemets skala, jämfört med det relativa, är att dagens betyg så att 
säga flätas in i varandra. När elevens kunskaper motsvarar de uppnåendemål som beskrivs i 
för ämnet gällande kursplan, erhåller eleven betyget G. För att en elevs kunskaper ska 
motsvara VG-kvaliteter krävs att eleven innehar kunskaper som erfordras vid betyget G samt 
ytterligare kunskaper. För betyget MVG gäller då följaktligen att elevens kunskaper 
motsvarar G-nivå, VG-nivå samt ytterligare kunskaper. De extra kunskaper som krävs för de 
högre betygsstegen återfinns i kursplanens betygskriterier. I det gamla betygssystemet sattes 
betygen till störst del utifrån kvantitativ bedömning, det vill säga antal poäng på prov, och i 
jämförelse till medelvärdet av hela klassens resultat. Vilka kunskaper eleven visade på provet 
spelade alltså inte en avgörande roll, utan hur många poäng eleven samlade ihop (Johansson, 
1996; Skolverket, 2006a). 
 
Enligt Skolverket (2006a) finns det större fördelar med dagens betygssystem, än med det 
gamla relativa, vad gäller elevens möjlighet att utveckla sina kunskaper. Detta eftersom en av 
huvudtankarna med det nya systemet är att vägleda lärare och elever med tydliga 
anvisningar, i både utformade mål och kriterier, om vilka kunskapskvaliteter som erfordras 
för varje betygssteg. Vägledning av detta slag saknades i det relativa betygssystemet, som var 
föregångare till dagens. Bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper ska utgå från 
direktiven i de ämnesindelade kursplanerna. Dessa lämnar dock stort utrymme för lärarens 
egen tolkning och nyttjande. Läraren har därmed ett betydande ansvar för att bedömningen 
ska vara så rättvis och likvärdig som möjligt. År 2000 granskade Skolverket betygssättningen 
i en stor mängd skolor runt om i landet. Undersökningens resultat vittnar om lärarens 
bristande kunskaper om innehållet i kursplanerna. I granskningen uppmärksammades även 
variation bland lärares uppfattningar om vilka aspekter som ska tas hänsyn till vid 
bedömning. Detta ledde till att Skolverket utformade ett handledningshäfte som har till syfte 
att ge ytterligare vägledning i lärarens arbete för en mer rättvis och likvärdig skola 
(Skolverket, 2001). Trots detta visar även nyare forskning att situationen inte förbättrats 
nämnvärt (Selghed, 2004; Tholin, 2006). Vi återkommer till dessa studier längre fram i detta 
examensarbete. 
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Av Lpo 94 framgår det klart att skolan har en skyldighet att för eleven tydliggöra målen för 
dennes skolgång. Det har tyvärr visat sig finnas uppenbarliga brister, vad gäller 
kommunikationen elever och lärare emellan, i bedömnings- och betygsfrågan. I Skolverkets 
nationella utvärdering (Skolverket, 2003) granskades måluppfyllelsen i den svenska 
grundskolan. Där framkom det att många elever anser sig få bristfällig information från 
lärarna angående vilka krav som ställs för ett visst betyg, samt vilket mål undervisningen har. 
I och med att skolans roll förändrades med Lpo 94 till en mål- och resultatstyrd skola 
tydliggjorde Skolverket hur viktigt det är att elever är medvetna om de olika ämnenas mål 
och de specifika betygskriterierna. Medvetenheten hos eleverna har visserligen ökat med 
åren, märker Skolverket. Emellertid upplever fortfarande en alltför stor andel elever att de 
inte erhåller tillräcklig information angående undervisningens mål och betygskriterier (ibid).  
 
Då Lpo 94 saknar specifika betygskriterier, och de ämnesindelade kursplanerna endast anger 
målen för undervisningen, måste de enskilda skolorna idag utforma egna lokala arbetsplaner. 
Skolverket (2004) framhåller att utarbetningen av en lokal arbetsplan bör ske gemensamt 
inom lärarkollegiet genom bearbetning av både läroplanen och kursplanerna. Skolverket 
(SKOLFS 2004:23)1 rekommenderar att varje skola även utarbetar lokala kursplaner genom 
tolkning av de nationella kursplanerna. Skolverket menar också att detta bör göras med de 
nationella betygskriterierna för att konkretisera undervisningsinnehållet och underlätta 
undervisningens planering. Syftet med lokala kursplaner och betygskriterier är att dessa 
dokument ska kunna användas som underlag vid bland annat information till elever om på 
vilka grunder bedömning och betygssättning kommer att ske. Skolverket (2006h) betonar 
dock att granskning och tolkning av kursplanerna för varje ämne, även bör göras av den 
undervisande läraren tillsammans med eleverna, vilket då förutsätter att de lokala 
kursplanerna lämnar utrymme för detta.  
 
Tholin (2006) har i en undersökning vid två olika tillfällen studerat om och i så fall på vilket 
sätt svenska grundskolor utformat lokala kursplaner. Författarens undersökning bestod i att 
studera de lokala kursplanerna och betygskriterierna från 93 skolor år 1996 och 85 skolor år 
2005. Undersökningarna visar att det i skolorna finns stora brister i tolkningarna av de 
nationella kursplanerna. Tholin anger avsaknad av information och fortbildning, i samband 
med det nya betygssystemets inträde, som en trolig orsak till bristerna i de lokala 
kursplanerna: 
 

Att skriva målrelaterade betygskriterier är ingen lätt uppgift. Det låter relativt 
okomplicerat att säga att kriterierna ska ange de mål eleverna ska ha uppnått, inte 
vägen de har tagit för att nå målen, men i praktiken kan det vara svårt att tydligt skilja 
mellan målet och vägen. (s.143) 

Det kom även till kännedom att de lokala kursplanerna i allt större utsträckning påminner om 
de nationella styrdokumenten. Anledningen till detta, tror Tholin, är att det känns tryggt för 
skolorna att de inte avviker för mycket från originalet, om de lokala kursplanerna skulle 
komma att ifrågasättas. 

Under 1999 genomförde Selghed en omfattande undersökning gällande lärares perspektiv på 
dagens betygssystem. I undersökningen intervjuades 30 lärare och resultatet publicerades i en 
doktorsavhandling (2004). Efter många förfrågningar kring avhandlingens resultat, har 
Selghed (2006) författat en ytterligare bok, Betygen i skolan – kunskapssyn, 
bedömningsprinciper och lärarpraxis, för att tydliggöra avhandlingens slutsatser. Selgheds 
                                                 
1 Skolverkets allmänna råd om det lokala arbetet med tillämpningen av nationella mål och 
betygskriterier. 
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avhandling visar att en mycket stor del av lärarna upplever att betygssystemet med dess 
läroplan och kursplaner inte ger det stöd lärarna behöver. Följaktligen söker lärarna det 
saknade stödet på andra håll, till exempel i läroböcker, färdigställda prov och mallar för 
bedömning. Vissa lärare struntar i betygssystemets kriterier och utformar istället egna eller 
använder sig av gamla kriterier för bedömning och betygssättning (ibid).  
 

Syftet med betyg 
I Lpo 94 står att läsa att betygens syfte är att summativt åskådliggöra huruvida eleven uppnått 
kursplanernas mål. Men Linde (2003) beskriver även en formativ användning av betygen, då 
dessa kan fungera som en sorts respons till eleven, men även till läraren. Eftersom betyget 
ska beskriva elevens kunskapsnivå, används detta som en återkoppling vid planering av 
elevens fortsatta lärande. Betygen kan även användas för att stimulera och uppmuntra 
eleverna till att uppnå högre kunskapskvaliteter. Då en elev erhåller ett högt betyg kan detta 
ses som en belöning till eleven. Ett lägre betyg till en elev kan användas i syfte att stimulera 
eleven att försöka utveckla sina kunskaper (ibid).  
 
Enligt Måhl (1998) måste betygen finnas på grund av att de fungerar som kvalitetssäkring av 
undervisningen i Sveriges skolor. Måhl menar att om vi inte skulle ha betyg, skulle skolorna 
runt om i landet inte ha några som helst kvalitetskrav vad gäller undervisningen. Det skulle 
därmed inte gå att mäta vilka kunskapskvaliteter eleverna uppnår i skolan. Ett annat syfte 
med betygen är att eleverna, när de ska börja gymnasiet, måste ha vissa grundkompetenser 
för att klara av undervisningen vid de högre studierna (ibid). Eftersom gymnasieskolans olika 
program har ett begränsat antal platser, innebär det att alla elever som söker till respektive 
program inte kan antas till det förstahandsvalda programmet. Därvid måste en differentiering 
ske, vilket då görs utifrån elevernas betyg från grundskolan (Linde, 2003). Detta urval som 
gymnasieskolans olika program måste göra av de sökande eleverna leder till ytterligare ett 
skäl till varför vi har betyg i dagens grundskola.  
 

Kunskap och bedömning i grundskolan 
Begreppet kunskap är mångfasetterat och kan anta olika skepnader. Dagens styrdokument 
definierar kunskap som ”något människan konstruerar” (Skolverket 2001, s.13). De 
erfarenheter som görs försöker människan finna meningsfulla genom att söka förståelse och 
finna förklaringar (ibid). Enligt Egidius (2005) förkovras kunskap genom samverkan av det 
någon avsett att uppnå, den redan inneboende kunskapen, det upplevda problemet samt det 
som upplevs och även i vilken kontext upplevelsen äger rum. I Bildning och kunskap (1997), 
ett särtryck ur läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94), som låg 
till grund för skapandet av de nya läroplanerna, uttrycks fyra olika former av kunskap:  
 

• Faktakunskaper – är av kvantitativt slag. Till exempel information och regler som 
kan fastställas med termer. 

• Förståelsekunskaper – är emellertid av kvalitativt slag och innebär att kunna urskilja 
betydelsen av en företeelse. 

• Färdighetskunskaper – är av praktiskt slag och medför att vi vet hur något ska utföras 
och vi kan även genomföra det.  

• Förtrogenhetskunskaper – är av ”osynligt” slag och innebär att vi kan tillämpa 
kunskaperna. Vi kan även genom våra sinnen förutsäga vad som är på gång.  
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Dessa fyra former bör inte ses som skilda, utan de fyra interagerar och fungerar som 
varandras förutsättningar. Vid lärarens bedömning av elevens kunskaper ska alla fyra 
kunskapsformer tas i beaktande och bilda en helhet.  
 
Skolverket (2004) klargör att det endast är elevens kunskaper som skall bedömas och 
betygssättas: 
  

Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg skall gälla kunskaper i ämnet och att 
bedömning och betygssättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna 
som utgångspunkt. Det innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, 
lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund för betygssättning, såvida de inte är en 
direkt förutsättning för att målen ska kunna nås, till exempel i form av 
laborationsarbete. (s.30) 

 
Skolverket förklarar emellertid tydligt att uppförande och personlighet inte får påverka 
betyget. Tholin (2006) fann dock i sin undersökning att vissa grundskolors målbeskrivningar 
bland annat innefattade bedömningsaspekter såsom flit, ambition, noggrannhet och närvaro. 
Även elevernas humör anges som betygskriterium på flera skolor.  
 
Enligt Skolverket (2001) ska lärare inte endast bedöma om eleven uppnått målen, utan även 
bedöma med vilken kvalitet eleven uppnått dessa mål. Det är dessa kvaliteter som är 
utslagsgivande för vilket betyg som motsvarar elevens kunnande. Skolverket (2003) har 
definierat vad de syftar med kvalitet: 
 

Den förändrade innebörden i skolans kunskapsförmedlande uppgift får konsekvenser 
för vad som är viktigt för eleverna att lära sig i skolan och hur de lär sig. Vissa 
kvaliteter i kunnandet blir väsentligare än andra. Grundläggande är utvecklingen av ett 
rikt och betydelsebärande språk. Andra kvaliteter som får en växande betydelse är t ex 
att uppfatta samband, att lösa problem, att analysera och reflektera, att tänka med hjälp 
av modeller, att tolka symboler, att se saker ur olika perspektiv, att formulera och 
argumentera för sin ståndpunkt, att värdera, att kunna uttrycka och gestalta idéer, 
känslor och stämningar. (s.7) 

 
När läraren ska bedöma och betygssätta sina elever, måste denne utgå ifrån uppnåendemålen 
och betygskriterierna ur den för ämnet gällande kursplanen. Vid planering av undervisningen 
ska läraren använda sig av kursplanens riktlinjer och strävansmål tillsammans med 
läroplanen (ibid).  
 

Bedömning i NO-ämnena 
Direktiven över hur grundskolans undervisning i de naturorienterande ämnena ska bedrivas 
tillsammans med vilka uppnående- och strävansmål samt betygskriterier som skolan ska 
arbeta emot finns i både en samlad, gemensam kursplan för alla naturorienterande ämnen och 
i kursplaner för varje enskilt ämne; biologi, fysik och kemi. Alla dessa kursplaner måste 
tillsammans ses som en helhet som, enligt Skolverket (2006c), ”skall stödja och komplettera 
varandra”.  
 
Enligt den gemensamma kursplanen för de naturorienterande ämnena (2006c) är det 
genomgripande syftet med undervisningen att ”göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt 
tillgängliga”. Strävansmålen klargör ämnets viktigaste kärnkunskaper och beskriver hur 
läraren ska lägga upp sin undervisning. I de uppnåendemålen som anförs skall eleven efter 
det nionde skolåret, utöver de rena ämneskunskaperna såsom centrala begrepp och modeller, 
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även kunna använda sig av det naturvetenskapliga arbetssättet, genom att ställa en hypotes 
och undersöka denna. Eleven behöver också kunna redogöra både muntligt och skriftligt för 
vilka observationer och slutsatser eleven gjort och vilka kunskaper eleven tillägnat sig. I den 
gemensamma kursplanen beskrivs hur bedömningen av elevers kunskaper i NO-ämnena skall 
ske, där framhålls det att både den gemensamma kursplanetexten och kursplanen för det 
specifika ämnet ska utgöra underlag för lärarens bedömning. Läraren skall bedöma elevens 
kunnande i att skildra omgivningen ur naturvetenskaplig synvinkel. Bedömningen måste 
även beakta hur eleven kan följa med, delta i och förstå diskussioner och samtal som handlar 
om naturvetenskap. Eleven ska därvid kunna använda sig av för naturvetenskapen centrala 
begrepp och modeller (ibid).  
 
I kursplanerna för respektive NO-ämne specificeras uppnåendemålen mer konkret. 
Uppnåendemålen uttrycker de minimikrav som erfordras av eleven för att erhålla betyget G. 
Betygskriterierna för VG och MVG är dock gemensamma för de tre ämnena och beskriver 
vilka kunskapskvaliteter som krävs för de högre betygen (Skolverket 2006d, 2006e, 2006f).  
 

Formativ och summativ bedömning 
Det finns många olika syften med bedömning, och även olika former av denna. Här beskriver 
vi två huvudgrupper; formativ och summativ bedömning. Enligt Björklund Boistrup (2005) 
är avsikten med den formativa bedömningen att stödja eleven i sin lärandeprocess. Det är 
viktigt att den formativa bedömningen görs på korrekt sätt. Pettersson (2005) framhåller 
tydligt att läraren med sin bedömning kan hjälpa, men tyvärr även stjälpa eleven: 

 
En bedömning som stödjer och stimulerar lärandet innebär att elevens kunnande 
analyseras och värderas så att eleven utvecklas i sitt lärande och känner tilltro till sin 
egen förmåga (jag kan, vill, vågar). En bedömning där analysen utelämnas tenderar 
istället att uppfattas som en dom och kanske också ett fördömande (jag kan inte, vill 
inte, vågar inte). (s.40) 

 
Också Imsen (1999) påtalar hur respons given på ett riktigt sätt kan minska elevens 
motivation: 
 

Inte all respons är lika motiverande. Elever som får positiv bedömning eller bra betyg 
blir naturligtvis glada och lyckliga och får ännu bättre självförtroende. Elever som får 
negativ respons upplever raka motsatsen. I det långa loppet verkar en ständigt negativ 
bedömning förödande för både självförtroende och arbetslust. Bedömning är därför ett 
tveeggat svärd: Den stärker motivationen när den är positiv, och den kan minska 
motivationen när den är genomgående negativ. (s.321) 

 
Även Johansson (1996) menar att den formativa bedömningen är avsedd att användas med 
framåtsyftande ändamål. Dels för att utveckla den enskilda elevens lärande, men även för 
lärarens egen utveckling vad gäller exempelvis utformandet av undervisningstillfällen och 
bedömningsmoment. Den formativa bedömningen utförs med fördel som en naturlig del i 
lärarens dagliga arbete.  
 
När läraren ska bedöma eleven formativt är det, enligt Korp (2003), av största vikt att inte 
endast elevens erhållna kunskaper urskiljs, utan även att läraren blir varse de kunskaper 
eleven inte har och därigenom kan läraren urskilja vilken typ av stöd eleven är i behov av. 
Den formativa bedömningens resultat bör sedan redogöras av läraren med ingående 
konstruktiva och kvalitativa utlåtanden som bidrar till att eleven får en klar bild av vad som 
behövs förbättras och även hur eleven ska åstadkomma dessa förbättringar (ibid).  

 - 7 -   



Eleven behöver gensvar på sina prestationer, för att utvinna kunskap ur dessa. Viss 
återkoppling är eleven på egen hand kapabel att göra, men eleverna behöver även hjälp av 
läraren i form av handledning (Imsen, 1999). Björklund Boistrup (2005) hävdar att eleven 
själv ska vara aktiv vid den formativa bedömningen. Eleven behöver vara insatt i sin 
lärandeprocess för att själv kunna reflektera över sina kunskaper, vilken medför en 
medvetenhet om sitt kunnande. Därmed kan eleven erhålla en större tillit till sin egen 
förmåga, precis i enlighet med Lpo 94.  
 
Selghed (2006) menar att betygen eleven får i år åtta och under höstterminen i år nio kan ses 
som formativa bedömningar av elevens kunnande vid dessa tillfällen, eftersom dessa betyg 
kan senare förbättras. Detta gäller dock inte för det betyg eleven får i under vårterminen i år 
nio, då detta betyg är ett slutgiltigt, summativt betyg. 

 
Summativ bedömning används som en sammanfattning av elevens kunskaper, oftast utifrån 
någon typ av prov. Provet och bedömningen sker vanligen som avslutning för att se vad 
eleven lärt sig under en sammanhängande lektionsserie. Inför betygssättning är det vanligt att 
läraren nyttjar summativ utvärdering (Johansson, 1996). Den summativa bedömningens 
resultat redovisas oftast i form av poäng eller ett betyg, utan råd om fortsatt utveckling 
(Korp, 2003).  
 

Bedömningens inverkan på elevens lärande 
Ur den enskilde elevens perspektiv är betygen viktiga och framförallt betydelsefulla, 
eftersom dessa är avgörande för vilken gymnasial utbildning eleven blir behörig att deltaga i. 
”Att betygssätta elever är en känslig sak. Det är något med stor, ibland avgörande betydelse 
för de ungas bild av sig själva och sina framtidsutsikter.” (Fjellström, 2002, s.77). 
 
Enligt Allard, Måhl och Sundblad (1994) kan betyget som eleven erhåller upplevas som ett 
betyg på eleven som person. Därmed kan ett lågt betyg upplevas kränkande och 
nedtryckande för eleven. Betyget kan, oavsett om det är ett högt eller lågt betyg, även 
fungera som ”självuppfyllande profetior” (s.21) och således påverka elevens fortsatta 
lärande. Ett högt betyg kan motivera eleven till vidare kunskapsutveckling och därmed chans 
att uppnå ännu högre betyg. I en undersökning Malmgren Hansen (1998) utfört, framkommer 
det att negativ bedömning av elevens kunskaper i ett visst ämne leder till att eleven överlag 
upplever ämnet ifråga negativt och tappar motivationen för dessa lektioner. Malmgren 
Hansen hävdar att elevens självbild kan försämras på grund av negativ bedömning, vilket då 
leder till att motivationen försämras, vilket i sin tur bidrar till att elevens inlärning påverkas 
negativt och eleven hamnar i en ond cirkel. Ju äldre eleven är, desto mer påverkas dennes 
självbild av den negativa bedömningen. Även Nyström (2004) hävdar att elevens egen 
uppfattning om sin kompetens har stor inverkan på hur eleven arbetar i olika lägen, hur de 
levererar vid olika bedömningssituationer och även vilken fortsatt utbildning de väljer. 
Nyström menar att de aspekter som anses ha störst och viktigast inverkan på elevens egna, 
upplevda kompetens är att känna motivation och förståelse. Därefter kommer aspekter som 
resultat på prov och omdömen från läraren.  
 
Selghed (2006) framhåller, precis som Tholin (2006), att läraren har absolut makt när det 
gäller bedömning och betygssättning och har därmed ett stort ansvar gentemot eleven. 
Således är det av största vikt att läraren har god insikt i vad som bör ligga till grund för 
bedömningen, så att denna blir så tillbörlig som möjligt. Skolverket (2001) påpekar att 
läraren, med sitt maktutövande i att sätta betyg, måste vara oerhört tydlig och noggrant 
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förklara på vilka grunder han/hon gjort sin bedömning, för att förhindra eventuella konflikter 
med elever som upplever sig felaktigt bedömda. Skolverket förtydligar även att det är 
lärarens skyldighet att i förväg delge eleverna vad han/hon bedömer och vad som ligger till 
grund för den framtida betygssättningen. 
 
Planering av en verksamhet är bland det viktigaste för att verksamheten ska medföra goda 
resultat. Dessförinnan måste planeringen grundas utifrån uppsatta mål. Målen i sig måste 
vara konkreta, positiva, realistiska, utvecklande och framtagna utifrån den egna 
verksamheten, inte kopierad av någon annan. Målen bör utarbetas tillsammans med alla 
verksamma, men denna aspekt är tyvärr ofta bristfällig i skolan, då läraren formulerar målen 
för undervisningen, utan att konferera med sina elever (Ohlson, 1996; Tholin, 2006). 
Carlgren (2002) menar att om läraren tillsammans med sina elever reflekterar kring de 
nationella kursmålen och betygskriterierna blir eleverna mer insatta i vad som förväntas av 
dem. Genom denna gemensamma reflektion blir de nationella målen implicerade i 
undervisningen.  Carlgren fortsätter att lärarens diskussion med eleverna, om bedömning, har 
betydelse för elevens fortsatta lärande. Måhl (1998) menar att en elev som i förväg fått ta del 
av lärarens krav lyckas bättre i sin måluppfyllelse. Förbättring sker mer frekvent hos de 
elever som kunskapsmässigt är svagare. Dessa elever verkar även uppskatta en konkret 
beskrivning av hur läraren, vid betygssättningen, har bedömt elevens måluppfyllelse 
gentemot de i förväg uppställda kraven. Detta påverkar också elevernas framtida resultat 
positivt, eftersom eleverna tar ett större ansvar för deras studier genom att anpassa 
studiestrategin för att eftersträva de kunskapskvaliteter som läraren kräver. 
 
Enligt Selghed (2004) använder sig många lärare av dagens styrdokument vid planering av 
undervisning. En del lärare upplever att de har möjlighet med hjälp av dagens betygssystem 
att i förväg informera eleverna om de mål som är tänkta för undervisningen, dock anser lärare 
att dessa mål och kriterier bör omformuleras då de annars kan uppfattas obegripliga av 
eleverna. Då eleverna är medvetna om målen, kan läraren även föra en diskussion 
tillsammans med eleverna om hur dessa mål ska kunna uppnås. Lärarna hoppas att denna 
delaktighet ska bidra till ökad motivation hos eleverna. Eleverna har även större medvetenhet 
om hur de ligger till under terminens gång. På grund av detta tar vissa lärare sig tid att 
vägleda eleverna till förståelse av dessa mål och vetskap om vilka krav som ställs för olika 
betyg.  
 
Pettersson (2005) framhåller vikten av att framhålla de olika aspekter den enskilde läraren tar 
hänsyn till vid bedömning och betygssättning. Detta eftersom aspekterna signalerar till 
eleverna om vad som anses viktigt och de har därför en kraftig inverkan på elevens inlärning. 
Även Nyström (2004) hävdar detta och menar att elevens tolkning av dessa signaler kan både 
gynna och missgynna lärandet i den kommande undervisningen, beroende på om eleven 
tolkar signalerna som läraren avsett. Det läraren åsyftat med undervisningen är väldigt ofta 
inte detsamma som det eleven har lärt sig. Detta bidrar, i synnerhet för den elev som har svårt 
att uppnå högre kunskapskvaliteter, att det blir svårt att se meningen med att gå i skolan 
(Lindström, 2005). 
 

Val av bedömningsformer 
Skolverket betonar att bedömning i skolan alltid måste ske i syfte att undersöka om elevens 
lärande utvecklas och om utvecklingen sker utefter de mål som är uppsatta. Hur den enskilda 
läraren bedömer är dock beroende på vilken kunskapssyn som föreligger hos läraren. De 
metoder som väljs för bedömning speglar således lärarens syn på kunskap. Lpo 94 anför en 
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kunskapssyn som ställer stora krav på lärarens sätt att göra bedömningar. Läraren måste, för 
att kunna uppfatta elevernas alla former av kunskaper, vara oerhört aktiv i sina 
bedömningsmetoder genom ”observationer, samtal, elevarbeten, projektarbeten, 
grupparbeten och genom enskilda uppgifter med syfte att pröva specifika delar av den 
aktuella kunskapen.” (Skolverket, 2001, s.16). 
 
Läraren kan aldrig bedöma en elevs kunskaper ifall de aldrig kommer till uttryck, därför är en 
av lärarens viktigaste uppgifter att se till att eleverna får flera tillfällen att uttrycka sina 
kunskaper (Nyström, 2004). Vilka typer av bedömningsmetoder läraren kommer att använda 
sig av måste bestämmas i samråd med eleverna. Att bara sätta betyg utifrån endast en 
bedömningsmetod, till exempel resultat på skriftliga prov, är inte förenligt med läroplanens 
föreskrifter (Skolverket, 2001). 
 
Varje enskild elev bearbetar och gestaltar kunskap på sitt eget unika sätt. Det 
kunskapsinnehåll läraren har förmedlat är därför nödvändigtvis inte detsamma som vad 
eleverna har lärt sig. Detta innebär att läraren måste använda sig av olika undervisnings- och 
bedömningsmetoder för att kunna göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper 
(Helander, 1996). Även Pettersson (2005) hävdar att det är av vikt att eleverna får tillfällen 
att visa sina kunskaper på varierande sätt; skriftligt, muntligt och genom praktiska övningar. 
Varje bedömningstillfälle ska beaktas enbart som ett urval av elevens kunskaper, eftersom 
det inte är möjligt att göra en bedömning av elevens hela kunskapsspektrum. Därför är det 
ytterst viktigt att detta urval motsvarar det som ska bedömas. Nyström (2004) poängterar 
också vikten av att den enskilda bedömningen ska vara av, och utföras med, hög kvalitet. 
Korp (2003) påpekar att kvaliteten i bedömningen är beroende av många olika aspekter som 
är förenade med metoden för bedömning och även med lärarens tolkning och utvärdering av 
elevens insats under bedömningstillfället. Pettersson (2005) skildrar fyra frågor som läraren 
ska kunna bekräfta för att bedömningen ska vara pålitlig och korrespondera med elevens 
kunskaper: 
 

*   Bedöms det som ska bedömas? 
*   Är innehållet som används vid bedömningen relevant och adekvat? 
*   Är sättet/n som används vid bedömning tillförlitligt/a? 
*   Är slutsatserna som baseras på bedömningarna adekvata och riktiga? (s.39) 

 
Ingen strategi för bedömning kan utses till den mest fördelaktiga, utan olika 
bedömningsstrategier har olika för- och nackdelar. Vilken bedömningsstrategi som väljs vid 
ett tillfälle är beroende av kontexten, vilken typ av kunskap eller förmåga som ämnas prövas 
och också hur resultatet är menat att användas. Att göra avväganden om vilken kvalitet en 
bedömningsstrategi har gentemot bedömningens syfte är en av lärarens väsentliga problem 
(Korp, 2003). 
 
Korp (ibid) påpekar också att det är av yttersta betydelse att läraren är objektiv vid 
utvärdering av elevers kunskaper: 
 

När det gäller bedömning av elevernas uppvisade kunskaper får den inte påverkas av 
den som bedömer: resultatet ska enbart spegla elevens kunskaper och kriterierna 
huruvida ett svar visar att eleven besitter den kunskap det gäller ska vara så entydiga 
som möjligt. (s.119) 

 
Ur Selgheds (2004) studie kan utläsas att lärare upplever att dagens betygssystem starkt 
förespråkar varierande kunskapsformer, vilket innebär andra kunskaper än bara rena 
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faktakunskaper. Lärare anser att det kunskapsinnehåll hos eleven som ska beaktas vid 
bedömning har breddats, till exempel ska även kunskaper tillhörande ämnet som inhämtats 
på annat håll än i skolan beaktas. Många lärare framhåller dock risken för att de själva och 
andra lärare huvudsakligen bedömer elevens kunskaper utifrån resultat på så kallade 
traditionella prov. Emellertid anser de flesta i undersökningen att det är mycket svårt att 
utforma ett sådant prov som skulle mäta alla kunskapsformer som betonas i kursplanens mål. 

Enligt Korp (2003) är urtypen av bedömningsstrategier ett skriftligt prov med ett antal frågor 
som eleven besvarar enskilt, under begränsad tid och med tillsyn av läraren. Denna typ av 
prov är troligtvis även den vanligaste i de teoretiska ämnena. Ett skriftligt prov kan dock se 
ut på många olika sätt och frågorna kan vara utformade med varierande svarssyfte. Då denna 
typ av bedömningsmetod används så frekvent, borde denna vara den optimala metoden för att 
bedöma elevens kunskaper. Dock finns en hel rad belägg för att denna metod inte alls är så 
givande. Petterson (2005) påpekar att de elever som har god kompetens att föra logiskt 
resonemang och argumentera för sina ställningstaganden inte kommer till sin rätt vid denna 
typ av bedömningsstrategi. Schoultz (1999) beskriver ett annat dilemma som kan uppstå vid 
skriftliga prov: ”När en elev ställs inför problem anpassar han/hon sig till de villkor och 
ramar som han/hon tror situationen kräver.” (s.202). Problemet vid skriftliga prov kan 
således vara att elevens svar påverkas av egna tolkningar av provfrågan och även av den 
specifika kontexten. Ett felaktigt svar kan orsakas av att eleven förstår frågan på ett annat sätt 
än vad läraren hade tänkt sig, därför kan läraren inte alltid dra slutsatsen att eleven saknar 
kunskaper inom den frågan. Schoultz förespråkar samtal mellan lärare och elev som en bättre 
metod än skriftliga prov för att få kännedom om elevens kunskaper, samtidigt som samtalet 
blir ett lärandetillfälle då eleven kan bygga nya kunskaper (ibid).  
 
Enligt Nyström (2004) hävdar vissa lärare att de framhåller inför sina elever att bedömning 
av deras kunskaper sker under hela lektionstiden. Detta anser Nyström inte vara riktigt rätt, 
då eleverna kan tendera att bli tystlåtna och passiva på grund av att de inte vågar göra fel. 
Nyström anser att eleverna bör ges tillfälle att lära sig genom att få ställa vilka frågor som 
helst, oavsett karaktär, utan att bli bedömd. Eleverna bör därutöver även få information om 
vid vilka tillfällen bedömning kommer att ske, för att bli varse om när det fordras att de 
uppnår de uppsatta målen för undervisningen.  
 
Skolverket (2001) understryker att eleven måste få tillfälle att utvärdera och bedöma sina 
egna prestationer och lärande. Även i Lpo 94 uttrycks elevens självvärdering som ett av 
strävansmålen. Oscarson (1998) menar att förutsättningen för att en elev ska kunna ta ansvar 
för sitt lärande är att kunna reflektera och göra en egen bedömning av sin lärandesituation. 
Oscarson argumenterar för att självvärdering borde förekomma i större utsträckning i dagens 
skola: 
 

• Självvärdering av eget lärande kan befrämja självständiga arbetssätt och även det 
fortsatt egna lärandet. 

• Självvärdering kan underlätta de praktiska rutinerna i skolans verksamhet. 
• Elevens självvärdering kan ge läraren nya perspektiv på verksamheten och elevens 

motivation ökar. 
• Undersökningar med elevens självvärdering har visat att denna oftast är realistisk och 

kan användas som underlag för lärarens bedömning av eleven. 
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Aspekter vid betygssättning 
Selghed (2004) beskriver i sin avhandling olika kategorier av de faktorer som lärare väger in 
i betyget: 
 

• Elevens kunskaper och färdigheter; alla lärare i Selgheds undersökning framhöll att 
den mest centrala aspekten vid betygssättning är elevens kunskaper och färdigheter. 

• Elevens sätt att agera i skolarbetet; det framkom även att vissa lärare vid 
betygssättningen tog hänsyn till elevens beteende i skolan. Beteenden som läraren 
föredrog; till exempel vilja, flit, ambition eller bra uppförande kunde höja elevens 
betyg. Medan beteenden som läraren upplevde oönskade; till exempel hög ogiltig 
frånvaro, slarv eller dåligt uppförande kunde sänka elevens betyg. Hur pass mycket 
elevens beteende vägdes in i betyget var olika beroende på vilket ämne det handlade 
om. Lärarna hävdade att det var för begränsat att bara ta hänsyn till elevens 
föreliggande kunskaper vid betygssättning. Selghed framhåller även, enligt lärarnas 
uttalanden, att de var medvetna om att de inte fick väga in elevens beteende i betyget, 
men gjorde det i alla fall. 

• Eleven som person; Enligt några av lärarnas påståenden påverkas elevens betyg även 
av elevens personlighet. En elev som är öppen, framåt och har lätt för att uttrycka sig 
kan få ett högre betyg än en elev som har visat samma kunskaper men är mer 
tillbakadragen, tystlåten och blyg. Det framkom därutöver att enstaka lärare 
påverkades av elevens utseende vid betygssättning. 

• Skolorganisatoriska aspekter; Vissa lärare sätter lägre betyg under höstterminen till 
elever för att motivera dem att fortsätta sitt arbete och för att slippa risken att behöva 
sänka betyget på vårterminen.  

• Externa krav och förväntningar; En del lärare hävdade att de känner sig pressade av 
föräldrar, rektorer eller politiker och att detta påverkar deras betygssättning.  

• Lärares personliga läggning; Somliga lärare uttryckte att de också påverkas av sin 
egen personlighet när de skall sätta betyg, speciellt till elever i år nio som de 
undervisat under hela högstadiet.  

 
Selgheds avhandling visar sammanfattningsvis alltså att lärare inte bara betygssätter eleverna 
utifrån styrdokumentens anvisningar. De väger dessutom in aspekter som är oförenliga med 
Skolverkets föreskrifter, såsom uppförande, personlighet och externa krav och förväntningar. 
 
Egidius (2005) resonerar kring den etiska aspekten vid bedömning av eleven: ”Det är inte 
olagligt och heller inte omoraliskt att favorisera vissa elever och negligera andra, men de är 
ett kraftigt brott mot pedagogisk etik.” (s.35). 
 
Sammanfattningsvis visar litteraturen på att bedömning och betygssättning har många 
problemområden, vilka påverkar både elevens lärande och lärarens arbetssituation. Lpo 94 
föreskriver en deltagande målstyrning, där lärare och elever skall vara delaktiga, och som 
implementeras via lokala tolkningar av de nationella kursmålen. De samtal som ska leda till 
beslut om vilka undervisningsmetoder och bedömningsformer som är mest fördelaktiga för 
respektive elevgrupps lärandesituation, skall enligt Skolverket inte bara involvera 
skolpersonal, utan även de berörda eleverna. 

 

 - 12 -   



Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares och elevers erfarenheter av bedömning och 
betygssättning av elevens kunskaper i NO-ämnena. 
.  
Följande frågeställningar är relevanta för vårt arbete: 

• Hur går läraren tillväga vid bedömning och betygssättning av elevens kunskaper? 
• Vilka aspekter tar läraren hänsyn till vid betygssättning? 
• På vilket sätt är eleven delaktig i sin egen bedömningsprocess? 
• Vad tror eleven att läraren baserar sin bedömning och betygssättning på? 
• Vad tycker eleven om betyg? 
 

Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa vår studie till att innefatta elever och lärare från grundskolans senare 
år, närmare bestämt från år nio. Detta för att dessa elever tidigare terminer erhållit betyg, och 
därmed har erfarenhet av förfarandet. En begränsning vi också gjorde var att koncentrera 
studien till NO-ämnena, dels för att det i dessa finns stort utrymme för variation vad gäller 
bedömning av elevers kunskaper samt för att vi kommer att arbeta inom dessa ämnen. Att vi 
inte valde att studera fler ämnen berodde på att vi inte ansåg det passa vårt syfte, då vi inte 
ämnade göra en jämförande studie. 

 

Metod 
 
I följande avsnitt beskrivs den typ av studie vi valt att göra, på vilket sätt och med vilka 
personer denna utförts och slutligen skildras hur vi gått tillväga vid bearbetning och analys av 
vårt inhämtade forskningsmaterial. 
 

Den kvalitativa forskningsmetoden 
Då vårt syfte var att undersöka lärares tillvägagångssätt vid bedömning, samt lärares och 
elevers erfarenheter om bedömning och betygssättning, ansåg vi att den kvalitativa studien 
passade våra avsikter bäst. Huvudsyftet med en kvalitativ studie är att exemplifiera 
människans verklighet ur det undersökta perspektivet. En kvalitativ studie söker svar på 
varför. Ur denna studie från ett fåtal undersökningspersoner försöker man finna en förståelse 
eller se mönster i det undersökta fenomenet. En kvantitativ studie svarar istället på hur 
många, och används därmed vid sammanfattning av svar från ett stort antal 
undersökningspersoner, samt generalisering utifrån dessa (Svenning, 2003). Triangulering 
innebär att två eller flera datainsamlingsmetoder används för att undersöka ett fenomen. Den 
grundläggande tanken bakom triangulering är att försöka öka studiens tillförlitlighet (Trost, 
2005). Triangulering kan även betyda att flera källor används vid studien för att kunna 
undersöka frågeställningarna i olika miljöer; såsom skilda platser, individer och även skilda 
tillfällen (Patel & Davidson, 2003). 
 
Till största del använde vi oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod, men vi 
använde oss även av en kombinerad kvantitativ och kvalitativ enkät. Vårt syfte med denna 
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kombination av datainsamlingsmetoder var att erhålla ett mer djupgående material att arbeta 
med, och därigenom öka tillförlitligheten i vårt arbete.  

Enkät 
Enkäter är en fördelaktig insamlingsmetod då en större grupp individer kan utfrågas vid ett 
och samma tillfälle. En enkät kan vara antingen kvalitativt eller kvantitativt utformad, men 
kan också vara en kombination av de båda. En kvalitativt utformad enkät kännetecknas av 
öppna svar, medan en kvantitativ enkät mestadels består av fasta svarsalternativ i form av till 
exempel konkreta ja- eller nej-frågor. De kvantitativa frågorna lämnar inte något utrymme 
för den utfrågades egna kommentarer eller åsikter. Då många av dem som medverkar vid 
enkätundersökningar är omotiverade, eller har svårt för, att uttrycka sig utförligt skriftligen, 
är det mer fördelaktigt med fasta svarsalternativ i enkäten. Däremot förordas en avslutande 
öppen fråga där de som har ytterligare kommentarer får utrymme att uttrycka dessa (Trost, 
2001). 
 
Enkätundersökningar anges ha olika grader av strukturering och standardisering. Om 
enkätfrågorna har fasta svarsalternativ eller behandlar samma ämne, anses de vara 
strukturerade. Strävan vid utformandet av enkäter ska vara en hög grad av standardisering, 
vilket mynnar i ett mer gynnsamt tillfälle för jämförelser. Vid hög grad av standardisering 
ställs alla utfrågade inför samma frågor under samma förutsättningar (ibid).   
 
Utifrån ovanstående förutsättningar som Trost (ibid) beskrivit, utformade vi en kombinerad 
kvalitativ och kvantitativ enkät (se bilaga 1) bestående av frågor med fasta svarsalternativ, 
som inte krävde långa och komplicerade svar. Vi befarade nämligen att det fanns risk för att 
eleven inte skulle utveckla sina svar. Trots detta lämnade vi utrymme under varje fråga för 
elevens reflektioner, för att ge den tillfrågade möjlighet att uttrycka sin åsikt. Som sista fråga 
placerade vi en delvis öppen fråga, där eleven fick ytterligare chans att delge sina tankar. Då 
vår enkät behandlade ett och samma ämne, och alla tillfrågade svarade på samma frågor 
under liknande förutsättningar, anses den, utifrån Trosts anvisningar, vara en strukturerad 
enkät, med hög standardisering. 

Intervju 
Om människors upplevelser och attityder avses undersökas är den kvalitativa intervjun en bra 
metod att använda sig av. Den kvalitativa intervjun har i allmänhet en hög grad av 
strukturering och en låg grad av standardisering. De kvalitativa frågorna består 
huvudsakligen av så kallade öppna frågor, som ger den intervjuade stor möjlighet att påverka 
strukturen på svaren. Vid en intervju med låg standardisering, används en så kallad 
intervjuguide med frågeområden. Sådana intervjuguider lämnar stort utrymme för 
improviserade följdfrågor, vilket ger den som intervjuar stor frihet att hoppa mellan 
frågeområdena. Då intervjun har ett tydligt syfte och alla intervjufrågorna behandlar samma 
ämne, anses intervjun ha en hög grad av strukturering (Trost, 2005). Då vi ansåg att den 
kvalitativa intervjuguiden med frågeområden passade vårt syfte bäst, valde vi att arbeta 
utifrån denna metod. För att få de intervjuade insatta i det vi ansåg att undersöka, inledde vi 
intervjun med en dialog (se bilaga 2), som vi fann i Selgheds avhandling (2004). Frågorna i 
vår intervjuguide var dock färdigformulerade (se bilaga 3, 4), men vårt syfte var att använda 
dessa som vid en kvalitativ intervju och därmed anpassa ordningsföljden efter den 
intervjuades svar. 
 
Intervjuer utförs vanligtvis med endast en intervjuperson, men kan även ske med en grupp 
individer. Vid en gruppintervju förs en diskussion mellan de intervjuade, medan intervjuaren 
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har en mindre framträdande roll. Intervjuarens uppgift är då att iakttaga diskussionen och se 
till att samtalet inte hamnar för långt ifrån syftet med intervjun. Fördelen med en 
gruppintervju är att deltagarna får möjlighet att vidareutveckla sina egna och varandras 
tankegångar. Nackdelen med en gruppintervju kan vara att personer som är mer tystlåtna 
eller blyga lätt hamnar i skymundan av mer talföra deltagare (Trost, 2005). Utifrån 
ovanstående valde vi att intervjua eleverna gruppvis. Men även med anledning av att vi båda 
ämnade vara delaktiga vid intervjuerna och att vi därför misstänkte att intervjuer med bara en 
elev åt gången skulle kunna leda till att eleven kände sig underordnad, vilket kunde resultera 
i bristfälliga svar. Däremot valde vi att utföra lärarnas intervjuer med en lärare i taget, på 
grund av att underlaget av tillgängliga lärare inte var stort nog för gruppintervjuer. En annan 
bidragande orsak till de enskilda lärarintervjuerna var att vi inte ville att lärarna skulle 
påverkas av varandra, vilket det föreligger en risk för vid gruppintervjuer (ibid).  
 
Det är av stor vikt att under intervjun lyssna aktivt på vad den intervjuade säger. För den 
ovane intervjuaren kan det vara svårt att hinna både lyssna på den intervjuade, och samtidigt 
anteckna vad denne säger. Trost (ibid) förespråkar därför användandet av bandspelare, då det 
enligt honom annars finns stor risk för att detaljer från intervjun glöms bort och viktig 
information går förlorad. Vi utförde även, precis som Trost rekommenderar, testintervjuer 
med bekanta inför lärar- och elevintervjuerna och uppmärksammade då dessa svårigheter, 
vilket ledde till att vi beslutade oss för att använda bandspelare under intervjuerna i denna 
studie. 
 

Urval och undersökningsgrupp 
I alla våra undersökningar har vi utgått från tre slumpmässigt valda grundstadieskolor i en 
och samma kommun. Vi valde att utföra undersökningarna med elever från år nio, eftersom 
de redan blivit betygsatta två gånger under sin skoltid och därmed har erfarenhet av både 
bedömning och betygssättning. Vår tanke var att intervjua sex lärare och tre grupper med 
minst fyra elever i vardera. Enkätundersökningen ämnade vi utföra i tre klasser, med 
uppskattningsvis 20 elever i vardera. Alla deltagare i vår studie har deltagit frivilligt. Det bör 
dock observeras att de elever och lärare som deltagit i de olika undersökningarna inte kan 
knytas till samma klasser inom skolan. Det vill säga att en elev som deltagit vid en intervju 
inte nödvändigtvis har deltagit i enkätundersökningen och vice versa. De lärare som deltagit i 
intervjuundersökningen är inte alla lärare åt de elever som deltagit i enkät- eller 
intervjuundersökningen.  

Enkätundersökning 
Tre klasser från tre olika skolor, totalt 41 elever, deltog i vår enkätundersökning.  

Elevintervjuer 
I våra elevintervjuer, som genomfördes i tre grupper, deltog totalt 13 elever från år 9, med 
mellan fyra och fem elever i varje intervjugrupp. Vi intervjuade en elevgrupp från varje 
undersökt högstadieskola.  

Lärarintervjuer 
Lärarintervjuerna utfördes med sex lärare, med lärarexamen, från de tre olika 
högstadieskolorna. Alla lärare undervisade NO-ämnena och hade varit verksamma olika 
länge.  
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Genomförande 

Enkätundersökning 
Innan vi utförde enkätundersökningarna kontaktade vi respektive klasslärare, för att 
bestämma lämpligt tillfälle för enkätundersökningarna. Vi var själva närvarande vid 
enkätundersökningstillfället, så att eleverna skulle ha möjlighet att fråga oss om det var något 
i enkäten de upplevde otydligt. Vi gav alla klasser samma information innan eleverna svarade 
på enkäten. Denna information behandlade syftet med enkäten, dess huvudsakliga 
frågeställning (se bilaga 1) samt elevens anonymitet vid undersökningen. Alla eleverna från 
de tre klasserna som deltog i enkätundersökningen fick fylla i enkäten under en NO-lektion, 
eftersom enkäten behandlade bedömning av NO-ämnena. 

Intervjuer 
Inför alla intervjuer informerade vi de deltagande om vårt syfte med intervjun, vad intervjun i 
stort skulle behandla och att vad som sades under intervjun var konfidentiellt och att 
deltagarna inte skulle kunna kännas igen i vårt färdiga examensarbete. Alla intervjuer vi 
genomförde spelades in med bandspelare, därvid ansåg vi oss inte behöva föra anteckningar. 
Varje intervju inleddes med en fiktiv dialog (se bilaga 2) mellan en elev och en lärare, där 
eleven ansåg att denne fått ett orättvist betyg. De intervjuade fick sedan ge spontana 
kommentarer till dialogen. Efter detta fortsatte intervjun utifrån vår intervjuguide (se bilaga 
3, 4). 
 
Elevintervjuer 
Förfrågan om eleverna ville ställa upp på en gruppintervju ställdes då vi delade ut enkäterna. 
Endast fyra elever ur dessa klasser ville ställa upp på en intervju. Resterande deltagare till 
elevintervjuerna tillfrågades i samband med genomförandet av lärarintervjuerna. De elever 
som anmälde sitt intresse för intervjun fick ett brev (se bilaga 5) som de skulle ta hem till 
sina föräldrar med information om intervjun som senare skulle genomföras. Föräldrarna fick 
då ta ställning till sitt barns medverkan vid intervjun. Dessutom tillfrågades föräldrarna om 
de tillät användning av bandspelare under intervjun. Ingen förälder hade något att invända. 
Eleverna intervjuades i mindre grupper i deras vanliga skolmiljö, under lektionstid i ett 
närliggande klassrum, där vi fick genomföra intervjun i lugn och ro, utan störningsmoment. 
  
Lärarintervjuer 
På de tre skolorna sökte vi upp lärare som undervisar i NO-ämnena, varpå dessa tillfrågades 
och informerades angående intervjun. Med dem som ville delta i en intervju bestämde vi tid 
och plats, samt frågade om vi kunde använda bandspelare vid den kommande intervjun, 
vilket alla lärare godtog. Lärarintervjuerna utfördes enskilt med en lärare i taget i deras 
vanliga arbetsmiljö, antingen i ett grupprum eller i deras arbetsrum, för att undvika 
eventuella avbrott. 
 

Bearbetning och analys 
Enkätens flervalsfrågor sammanställde vi genom att summera hur många elever som valt 
respektive svarsalternativ på varje fråga i en tabell (se bilaga 6).   
 
Enligt Trost (2005) finns inga regler för hur data från kvalitativa studier ska bearbetas, 
analyseras och tolkas. Dock ges olika förslag på hur inspelat material från kvalitativa studier 
kan göras tillgängligt för vidare bearbetning. Trost hävdar att utskrift av allt material från 
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bandspelaren tar alldeles för lång tid och förespråkar istället en del andra varianter. En av 
dessa har vi tillämpat: denna metod för bearbetning innebär att vi lyssnar igenom 
inspelningarna och skriver ner det som vi finner relevant för vårt syfte. Fördelen med 
bandspelare är då att vi vid senare tillfällen kan återvända till inspelningarna ifall vi under 
arbetets gång inser att vi valt bort material vi egentligen hade behövt.  
 
Målet med analys av kvalitativa studier är, enligt Svenning (2003), att finna djupgående 
mönster för att få en förståelse för den undersökta problematiken. Efter Svennings 
anvisningar har vi flera gånger läst igenom och behandlat vårt erhållna material och sökt nya 
infallsvinklar. Till en början sorterades olika ansatser och mönster, sedan söktes de 
gemensamma sekvenserna bland de olika undersökningspersonernas svar och reflektioner. 
Slutligen eftersträvades typexempel som stödde eller illustrerade gemensamma sekvenser, 
men också de som framställde kontraster till det vanligt förekommande. 
 

Resultat 
 
I följande avsnitt presenteras vårt sammanställda resultat, utifrån både lärar- och 
elevperspektiv, ifrån de undersökta skolorna.  
 

Lärarens perspektiv 
De frågeställningar vi ämnat undersöka, utifrån lärarens perspektiv, var hur läraren går 
tillväga vid bedömning och betygssättning av elevens kunskaper, vilka aspekter läraren tar 
hänsyn till vid betygssättning och på vilket sätt eleven är delaktig vid bedömningsprocessen. 

Tillvägagångssätt vid bedömning  
Lärarna i vår studie upplever att bedömning är en av de mest komplicerade uppgifterna i 
läraruppdraget. NO-lektioner är variationsrika, då de består av diskussioner, laborationer, 
redovisningar och arbete utifrån läroboken. Detta uppskattas av lärarna eftersom variation av 
undervisningsformer skapar förutsättningar för varierade bedömningsmetoder, vilket är 
nödvändigt för att alla elever skall få möjlighet att visa sina kunskaper. Lärarna menar att en 
elev som inte lyckas visa sina kunskaper i en bedömningssituation istället kan lyckas bättre 
vid en annan form av bedömning. Lärarna använder sig av, och motiverar, följande 
tillvägagångssätt vid bedömning: 
 

• Skriftliga prov använder sig alla lärare av som bedömningsmetod. Utformningen av 
proven skiljer sig däremot, vissa har starkt faktabaserade frågor, medan andra består 
av så kallade öppna frågor, där svaren kräver mer egna reflektioner och inte endast 
minneskunskaper.  

• Laborationer anses vara ett utmärkt tillfälle för eleven att visa sina kunskaper utifrån 
kursmålen, då eleven vid laborationerna kan visa hur de klarar av att arbeta 
självständigt och göra egna reflektioner. 

• Skriftliga laborationsrapporter används också på vissa håll, på grund av att eleven i 
sådana kan visa sin förmåga att dra slutsatser och beskriva resultat.  

• Muntlig kommunikation under lektionerna är något som anges vara ett värdefullt 
bidrag till helhetsbedömningen, då dessa liknas vid oförberedda prov, där eleverna får 
möjligheten att visa vad de verkligen lärt sig. En elevs kunskaper visas tydligt då 
denne hjälper andra elever i klassrummet.  
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Hur dessa underlag för bedömning dokumenteras varierar dock för de olika 
bedömningsformerna och även lärarna emellan. Alla lärare dokumenterar elevernas resultat 
på de skriftliga proven. Övriga bedömningsformer dokumenteras överlag inte, utan hålls i 
den enskilde lärarens minne. Ett fåtal lärare för vid enstaka tillfällen anteckningar om elevens 
aktivitet på lektionstid. Många lärare hävdar att de gärna skulle vilja använda sig mer av 
kvalitativa diskussioner i klassrummet och dokumentera dessa, men menar att de inte funnit 
bra metoder för dokumentation och att tiden inte räcker till, vilket leder till frustration hos 
lärarna.  
 
Lärarna anser sig vara väl förtrogna med de nationella kursplanerna, och läser igenom dessa 
regelbundet för att ständigt vara uppdaterade. Det visar sig att alla skolor i vår studie 
utarbetat lokala kursplaner, men att de intervjuade lärarna trots detta föredrar att arbeta 
utifrån de nationella kursplanerna när de ska planera och utforma sin undervisning. De 
kursplaner för NO-ämnena, som Skolverket utarbetat, anser lärarna dock vara tillräckligt 
konkreta med många detaljer. Däremot finns det inte konkretiserade betygskriterier på alla 
skolor, eftersom det på vissa skolor tycks vara varje enskild lärares uppgift att utforma 
betygskriterier för sina arbetsmoment. En annan orsak till avsaknaden av gemensamt 
utarbetade betygskriterier på en skola, är att det är svårt att förena många spridda lärarviljor. 
Trots kontinuerlig genomgång av kursplanerna förlitar lärarna sig huvudsakligen på sin egen 
rutin och sina tidigare erfarenheter vid utformandet av undervisningssituationer och val av 
bedömningsmetoder.  
 
Studien visar att en del skolor har börjat arbeta med att finna bättre metoder för att bedöma 
elevernas kunskaper i enlighet med kursplanerna. Vid en av de undersökta skolorna är ett 
steg i utvecklingsarbetet införandet av självvärdering, som sägs bidra till elevens 
kunskapsutveckling. Elevens självvärdering jämförs sedan med lärarens motsvarande 
bedömning. Problematiken med detta bedömningsförfarande är, enligt lärarna, att vissa 
elever värderar sina prestationer högre än vad läraren gör. 
 

Betygssättningens avgörande aspekter 
Inför betygssättning gör lärarna i vår studie en sammanställning och värdering av de tidigare 
under terminen gjorda bedömningar med syfte att skapa en helhetsbild av elevens 
kunskapsnivå. Lärarna uttrycker att de huvudsakligen utgår ifrån de nationella kursplanerna 
vid betygssättning av eleverna kunskapsnivåer. Elevens förmåga att göra egna reflektioner är 
den aspekt som är mest väsentlig utifrån kursplanens mål.  
 
Huvudparten av lärarna reflekterar över att det är viktigt att skilja på mål och medel. 
Närvaro, flit och uppförande under lektionerna är inte betygsgrundande i sig, men kan dock 
ha indirekt påverkan vid bedömning och därmed även vid betygssättning. Lektionerna är ett 
medel för att nå målen, eftersom elevens aktivitet på dessa kan påverka dennes lärande i 
undervisningssituationen. Elevers flit samt närvaro är två aspekter lärarna önskar vore tillåtet 
att bedöma, eftersom det är under lektionerna elevens kunskaper visar sig. Om eleven har 
hög frånvaro leder detta till sämre betygsunderlag.  
 
Lärarna i studien säger att det finns tillfällen då elevens personlighet får betydelse vid 
bedömning och betygssättning, speciellt vid rättning av skriftliga prov. För att ge en mer 
tillförlitlig och rättvis bedömning av elevens kunskaper tar lärarna vid sådana tillfällen hjälp 
av kollegor, som då får göra en bedömning utan att veta vilken elev det handlar om. Det 
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förekommer skilda åsikter om de skriftliga provens betydelse vid betygssättningen. En fördel 
som anges är att det skriftliga provet är konkret hårdfakta som läraren kan luta sig mot om 
betyget ifrågasätts. Proven fungerar även som en kontroll och bekräftelse av lärarens 
uppfattning om elevens kunskapsnivå. Dessa fördelar leder, enligt vissa av lärarna, till att de 
baserar en relativt stor del, av sin totala bedömning av eleverna, på resultat på de skriftliga 
proven. Detta trots att majoriteten av lärarna anser att de får bäst information om elevens 
kunskaper genom den muntliga kommunikationen i klassrummet. 
 

Elevens delaktighet i bedömningsprocessen  
Endast en lärare anser att de nationella kursmålen är lämpliga att presentera för eleverna inför 
kommande undervisning. De övriga lärarna menar att eleverna endast förstår målen när dessa 
bearbetats. Eleverna, vid de skolor som utarbetat egna kursmål och betygskriterier, får istället 
ta del av dessa, som uttrycks i form av till exempel bedömningsmatriser eller mål 
presenterade i punktform. Någon vidare diskussion med eleverna om dessa förs inte av någon 
av lärarna. Tidsbrist anges vara en orsak till detta.  
 
Information som ges till eleverna, gällande mål och kriterier för ämnet eller arbetsmomentet, 
stämmer dock inte alltid överens med vad som egentligen bedöms. Vissa lärare väger ibland 
in mer i bedömningen än vad som sagts till eleverna. Det kan även uppstå brister i 
kommunikationen lärare och elever emellan vid presentationen av kursmål och 
betygskriterier, trots att läraren anser att dennes information varit tydlig. Lärarna upplever 
svårigheter med att förklara att det är kvalitetsskillnaderna i elevernas egna reflektioner, 
förmåga att självständigt kunna koppla ihop olika begrepp och ämnen samt se helheter, som 
är viktiga för betygen och inte att rada upp minneskunskaper på ett skriftligt prov. En av 
lärarna påtalar denna svårighet: ”NO:n tar ju ganska mycket upp reflekterande, du ska ju 
kunna reflektera ganska mycket, det räcker inte att bara kräkas ur sig svaret, utan du måste ju 
kunna få in de här reflekterande argumenten.”.  
 
Lärarna ser både för- och nackdelar med att låta eleverna i förväg ta del av kursmål och 
betygskriterier. Som fördel anges ökad studiemotivation hos eleverna, då dessa lättare förstår 
vad som krävs av dem för att erhålla ett visst betyg, vilket kan leda till bättre resultat för 
eleven. Faran med att delge eleverna kursmål och betygskriterier inför ett arbetsområde är att 
en del elever, särskilt de kunskapsmässigt svagare, då begränsar sig vid för låga mål. För 
elever som strävar mot högre betyg kan framförandet av betygskriterierna och målen orsaka 
stress, då de vill uppnå så höga betyg som möjligt.  
 
Genomgående visar det sig att eleverna vanligen informeras om deras kunskapsutveckling en 
gång per termin, nämligen under utvecklingssamtalet. I övrigt ges inte kontinuerlig 
information om hur eleverna ligger till. Resultat på prov anses vara en information till 
eleverna om hur de ligger till betygsmässigt. Lärarna menar att elever vars kunskaper 
motsvarar antingen betyget VG eller MVG själva vet om detta. Dessa elever behöver därför 
egentligen inte någon information om hur de ska behålla sitt betyg, eller nå högre 
kunskapsnivå. Däremot ger lärarna elever, som löper risk att inte uppnå betyget godkänd i ett 
visst ämne, hjälp i form av målinriktad information. Detta är en av de skyldigheter lärare har, 
nämner de. En lärare belyser detta: ”Ofta är det ju kanske tyvärr så att när man pratar med 
nån beror det på att det inte går bra. Man kanske sällan tar sig tid och säger till nån; -Nu har 
du lyft dig. Det skulle man ju också behöva göra.”. I den dagliga klassrumssituationen 
förekommer dock spontana betygsdiskussioner med vissa elever. Alla elever skulle gynnas 
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av fortlöpande individuell information, men ur tidsaspekt finns inte möjlighet till detta, 
menar lärarna. 

Sammanfattning av lärarens perspektiv 
Alla lärare anger att de använder sig av skriftliga prov och laborationer som underlag vid 
bedömning och betygssättning. Vissa lärare använder sig också av fler metoder för 
bedömning. Dock dokumenteras endast de skriftliga proven på grundligt sätt. Orsaken till 
varför lärare inte dokumenterar de övriga bedömningsformerna anges vara tidsbrist, svårighet 
i dokumentation samt brist på konkreta hårdfakta. En ny bedömningsföreteelse, i ett försök 
att övergå från kvantitativ bedömning till en mer kvalitativ bedömning, är självvärdering där 
eleven får granska sin egen kunskapsutveckling. 
 
Alla lärare utgår från de nationella kursplanernas mål och betygskriterier vid bedömning och 
betygssättning av elevernas kunskaper. Många lärare vill dock gärna betygssätta andra 
aspekter, såsom närvaro och flit, men är medvetna om att dessa inte får ha betydelse för 
betyget. En annan aspekt som lärarna är extra noggranna med att inte bedöma är elevens 
personlighet. Varken de nationella kursplanerna eller betygskriterierna visas till eleverna i sitt 
ursprungliga skick, då dessa anses vara för svåra för eleverna att tyda. Eleverna får istället ta 
del av de lokala betygskriterierna i den mån dessa finns, men utan diskussion lärare och 
elever emellan. Svårigheter att förklara skillnader i kunskapskvaliteter skildras. 
 
Ingen av lärarna ger kontinuerlig information om deras betygssituation till alla elever, då de 
anser att tid inte finns för sådan individualisering. De menar även att informationen inte 
behövs i samma utsträckning för elever som själva vet hur de ligger till betygsmässigt. Alla 
lärare tror dock att mer fortlöpande information om elevens kunskapsutveckling rent 
generellt skulle kunna gynna dennes fortsatta lärande. Fördelen med att i förväg presentera 
kursmål och betygkriterier är att eleverna blir mer målmedvetna och får mer insikt i vad som 
krävs av dem. Nackdelen är att kunskapsmässigt svaga elever begränsar sig vid för låga mål 
och att betygskriterierna skapar stress. 
 

Elevens perspektiv  
De frågeställningar vi ämnat undersöka, utifrån elevens perspektiv, var på vilket sätt eleven 
är delaktig vid bedömningsprocessen, vad eleven tror att läraren baserar sin bedömning och 
betygssättning på samt vad eleven tycker om betygen. 
 

Lärarens bedömning och betygssättning 
Eleverna i vår studie beskriver varierande arbetssätt och bedömningsmetoder när de berättar 
om sin studiesituation i NO-ämnena. Dock anser alla elever att den centrala betygsgrundande 
aspekten vid lärarens bedömning är de skriftliga proven, vilken är den aspekt som eleverna 
också föredrar som betygsunderlag. Sammanställningen av vår enkätundersökning (se bilaga 
6) visar att eleverna anser att även närvaro, uppnående av kursmål, uppförande, arbete på 
lektioner, grupparbeten och laborationer har stor eller mycket stor betydelse vid lärarens 
betygssättning. Aspekter som anses mindre viktiga, men dock inte betydelselösa för lärarens 
bedömning, är hemläxor, muntliga redovisningar och personlighet. Kursplanens mål är en 
aspekt som eleverna, som deltog vid vår enkätundersökning, anser vara av central betydelse 
vid lärarens betygssättning, men däremot var det ingen av de intervjuade eleverna som hört 
talas om kursplanerna. Eleverna relaterar uppförande med personlighet, eftersom lärarens 
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reaktion varierar beroende på vilken elev som missköter sig. Med tanke på detta anser de inte 
att uppförande bör betygssättas, och inte heller närvaro, eftersom eleverna finner att kunskap 
som inhämtats utanför skolan bör vara lika mycket värd, som lärdomar under lektionstid.  
 
Eleverna är i det stora hela överens om att det är på de skriftliga proven de får möjlighet att 
visa vad de kan, eftersom det inom NO-ämnena är så många begrepp som skall kunnas, och 
att det är lättast att visa att man kan dessa begrepp genom skriftliga prov. Ett fåtal elever 
nämner fördelar med andra sätt att visa kunskaper; laborationer och aktivitet på lektionerna 
samt muntlig kommunikation, då läraren ger respons direkt.  
 

Elevens delaktighet i bedömningsprocessen 
Studien visar att eleverna i skolan aldrig fått se en kursplan, däremot har de alla vid något 
tillfälle under sin skoltid fått ta del betygskriterier, men upplever att dessa är väldigt 
komplicerade och svåra att förstå. Flertalet elever vittnar om att de inte fått ta del av varken 
kursplaner eller betygskriterier i NO-ämnena. Eleverna önskar att de fick mer och tydligare 
information om kursmål och betygskriterier i NO, för att få veta mer exakt hur de ska kunna 
nå högre mål. Detta skulle troligen, enligt eleverna minska diskussionerna med läraren vad 
gäller satta betyg. Eleverna anser det vara fel att lärare kan sänka ett betyg om en elev missat 
något moment, när eleven inte blivit informerad om att läraren ansåg detta vara viktigt för 
betyget.  
 
Eleverna vet i det stora hela vad som krävs för att erhålla ett visst betyg, trots att information 
angående betygssituationen sker alltför sent och även för sällan. Denna information delges 
vid utvecklingssamtal och i slutet av terminen då betygen redan är fastställda och är oftast 
summativ, eftersom den saknar framåtsyftande och konstruktiv kritik. Vanligen visar det sig 
vara så att de få gångerna elever får anvisningar om åtgärder för att uppnå ett visst betyg är, 
när de inte uppnår målen för G. Eleverna är medvetna om hur de själva ligger till 
betygsmässigt, men vill ändå ha mer kvalitativ respons för att kunna utveckla sina kunskaper 
och ha ett mål att sträva mot. Flera elever vittnar om att bristen på utvecklingstips endast 
gäller NO-ämnena, och att de i andra ämnen får mer framåtsyftande kritik.  
 
Självvärdering är något som värdesätts av alla de elever som har erfarenhet av detta. Inför 
varje termin får dessa elever fylla i ett formulär där de bedömer sin egen prestation gällande 
exempelvis läxläsning, aktivitet under lektionerna, uppförande samt huruvida de har med sig 
rätt material till lektionerna. I denna självvärdering bestäms även ett eget mål för terminen, i 
form av det betyg eleven vill uppnå. Samma bedömning gör även läraren, och sedan jämförs 
elevens och lärarens formulär med varandra. Vid denna jämförelse diskuteras även hur 
eleven bör gå tillväga för att uppnå det bestämda målet. Elevernas erfarenheter visar att 
elevens och lärarens formulär brukar överensstämma bra, eftersom läraren uppmanat dem att 
vara realistiska i sin självvärdering. Eleverna ser bara fördelar med detta 
självvärderingsformulär, då de mål de ska sträva mot blir tydliga, samt att de själva får 
fundera på vad de måste förbättra i sin skolsituation, vilket anses gynna deras fortsatta 
lärande. 
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Elevens syn på betyg 
Alla elever i vår studie är överens om att betygen behövs, men endast för att de ska kunna bli 
antagna till önskat program vid gymnasiet. Vore det inte för urvalet till gymnasiet, skulle 
eleverna helst slippa betygen, då de i huvudsak anges orsaka stress, särskilt under det sista 
året i grundskolan. En av eleverna uttrycker sig på följande sätt: ”Man fattar först i nian 
vitsen med betygen. Man måste jobba för att komma in på det man valt till gymnasiet. Då 
blir det panik sista året.” 

 
Vissa elever anser att betygsstegen i betygssystemet är för få, då betyget godkänd är alldeles 
för stort. Lärare har vid betygssamtal för vana att använda sig av extra betygssteg genom att 
gradera de ursprungliga betygen G, VG och MVG. De extra betygsstegen får då namn såsom 
G+ och VG-, vilka enligt eleverna är helt onödiga då dessa beteckningar ändå inte syns i det 
skriftliga betyget. Fler betygssteg skulle enligt eleverna ta bort dessa extrasteg, och därmed 
göra betygssättningen mer rättvis.  
 

Sammanfattning av elevens perspektiv 
Eleverna upplever varierande arbetssätt och bedömningsmetoder inom NO-ämnena. 
Emellertid anses de skriftliga proven vara av störst betydelse vid betygssättning. Detta 
uppskattas av de flesta elever, eftersom de anser att det är lättast att visa kunskaper genom 
skriftliga prov. Andra betygsgrundande faktorer som av eleverna anses vara betydande vid 
betygssättningen är närvaro, uppförande (personlighet), arbete på lektioner och på 
laborationer samt uppnående av kursmål. Dock anser elever att uppförande, personlighet och 
närvaro inte borde betygssättas.  
 
Eleverna vet inte vad en kursplan är och har aldrig fått ta del av en sådan inom NO-ämnena. 
Vissa elever har tagit del av de gällande betygskriterierna, men dessa upplevs för 
komplicerade. Eleverna tycker att informationen om deras kunskapsutveckling är alltför 
bristfällig, då den sker för sällan och för sent på terminen. Denna information upplevs även 
kvalitativt bristfällig, då den saknar framåtsyftande respons. Självvärdering uppskattas av 
eleverna, som anser att detta gynnar deras lärande.  
 
Enligt eleverna är betyg viktiga, men dock endast för att bli antagna till önskade 
gymnasiestudier. Betygen anses skapa stress och panik och skulle väljas bort om tillfälle 
gavs.  
 

 - 22 -   



Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva begreppen validitet och reliabilitet i den kvalitativa 
studien, samt diskutera hur hög grad av validitet vårt arbete kan uppskattas ha. Sedan följer 
en diskussion av vår studies resultat i jämförelse med dagens styrdokument och tidigare 
forskning. Slutligen redogör vi hur fortsatt forskning inom detta område skulle kunna 
bedrivas. 
 

Validitet och reliabilitet 
Hög validitet innebär i en kvalitativ studie, att det som undersökts överensstämmer med 
studiens avsikt, och åsyftar hela forskningsprocessen. Graden av validitet kan bland annat 
bero på huruvida de/den som utför undersökningen utifrån sina studier förmått att göra en 
riktig tolkning. Reliabilitet kan också benämnas tillförlitlighet, vilket innebär att en studie 
med hög reliabilitet har genomförts på ett pålitligt tillvägagångssätt. I en kvalitativ studie 
vävs validitets- och reliabilitetsbegreppet samman, och istället för att använda de båda 
uttrycken nyttjar forskare oftast endast begreppet validitet (Patel & Davidson, 2003). 
 
Med utgångspunkt av beskrivningarna ovan anser vi att vår studie har en relativt hög grad av 
validitet, då vi genom hela vår forskningsprocess fokuserat på vårt syfte med dess 
frågeställningar. Utifrån dessa baserades intervjuinledningen samt de frågor vi utformat i vår 
intervjuguide, vilket ledde till att vi undersökte det vi ämnat undersöka. Intervjuguiden 
fungerade bra, då vi utifrån de intervjuades svar kunde ställa relevanta följdfrågor och enbart 
ha våra nedskrivna frågor som stöd, för att vi inte skulle tappa tråden och avvika från syftet. 
Intervjuinledningen bidrog till att både lärare och elever förstod intervjuns huvudsyfte, och 
kunde därför genast reflektera och diskutera kring våra frågeställningar. Vid 
enkätundersökningen var vi båda närvarande, vilket bidrog till att eventuella frågor gällande 
enkäten kunde besvaras och att eleverna med större sannolikhet förstod syftet med enkäten. 
Vår studies validitet kan dock diskuteras, då vissa elever kan ha besvarat enkäten, utan att 
reflektera över svaren. Då vi inte hade något svarsalternativ som motsvarade osäkerhet i 
frågan, kan eleven ha valt ett alternativ som inte var befogat. Eftersom vi båda var ovana vid 
att leda en intervju, kan vi vid några enstaka tillfällen omedvetet ställt ledande frågor, trots 
att vi inte hade för avsikt att göra så. Då elevintervjuerna utfördes gruppvis var det inte alla 
elever som kom till tals på varje fråga. Orsaken till detta var varierande från fall till fall. Då 
vissa elever svarat på en fråga eller gett en kommentar, hände det andra elever nickade i 
samförstånd. Detta hördes dock inte på bandupptagningen, vilket gjorde att en del elever, när 
vi lyssnade igenom banden tycktes ha lite att säga. Några elever uppfattades som blyga, vi 
vet dock inte om det var för oss eller för att prata i grupp.  
 
Andra aspekter som kan ha påverkat vår studies validitet är att bandspelaren stängdes av vid 
en av intervjuerna, utan att vi märkte detta. Vi fick därför ett bortfall i viktigt 
granskningsmaterial. Då vi upptäckte detta relativt snabbt inpå själva intervjutillfället, och 
direkt skrev ned vad vi kom ihåg av elevernas svar, anser vi att vi trots allt lyckades återge en 
stor del av intervjun. Precis som Patel & Davidson (2003) nämner, upptäckte vi att 
bandspelaren till viss del verkade hämmande på de intervjuade. Vissa elever tystnade då vi 
slog igång bandspelaren. Även större delen av lärarna blev påverkade av bandspelaren, och 
fortsatte prata om betygen efter vi tackat för intervjun och börjat packa ned bandspelaren. Vi 
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märkte att lärarna då pratade fritt och mer avslappnat, och de bidrog då med många tankar de 
inte nämnde under den inspelade intervjun.  
 
En eventuell ytterligare svaghet i vår studie är att det föreligger en risk att inte alla lärare 
svarade helt sanningsenligt vid intervjuerna, då frågorna behandlade för läraren känsliga 
områden. Eftersom lärarens uppdrag utgår ifrån de nationella styrdokumenten, och då de 
tillfrågade lärarna är väl insatta i dessa, är de också medvetna om vad de får och inte får 
bedöma och betygssätta.  
 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultaten utifrån lärarens respektive elevens perspektiv var för 
sig. Då vi med denna studie inte hade för avsikt att ställa dessa perspektiv mot varandra och 
då elever och lärare inte kan kopplas till samma klasser gör vi inte någon vidare jämförelse 
mellan dem. Dock sammanfattar vi de gemensamma utsagorna som vi uppfattat och finner 
intressanta.   
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur dagens lärare i grundskolan går tillväga vid 
bedömning och betygssättning av elevens kunskaper i NO-ämnena. Vi avsåg även att 
undersöka elevens erfarenhet av lärarens bedömning och betygssättning.  
 
Kombinationen av enkät och intervjuer som forskningsmetod har varit väldigt givande för 
vår studie, då vi ämnade göra en kvalitativ studie. Enkäten bidrog med en grundläggande bild 
av elevens syn på vad läraren betygssätter, medan intervjuerna gav mer djupgående material 
för vår studie.  
 

Tillvägagångssätt vid bedömning  
Lärarna i vår studie upplever bedömning och betygssättning som en komplicerad uppgift i 
läraruppdraget, då många aspekter ska uppmärksammas hos eleven. Lärarna uppger att de i 
NO-ämnena, med dess stora variation på undervisnings- och bedömningsformer, har goda 
förutsättningar att göra det möjligt för alla elever att visa sina kunskaper i dess olika former. 
Vi upplever dock att variationen endast utnyttjas vid val av undervisning, men uteblir vid 
bedömning och betygssättning av elevens kunskaper.  
 
Trots lärarnas frekventa användning av skriftliga prov, anser de, förbryllande nog, att dessa 
inte är den bästa bedömningsformen för att åskådliggöra elevernas kunskaper. Precis som 
Pettersson (2005), framhåller lärarna problematiken med skriftliga prov, då alla elever inte 
kommer till sin rätt på grund av skilda förutsättningar. Dessutom blir bedömningen lätt 
kvantitativ vid rättning av dessa prov. Lärarna anger emellertid, i enlighet med Schoultz 
(1999), att den muntliga kommunikationen delger dem bäst information om elevernas 
kunskapskvaliteter. I vår studie framkommer det att orsaken till att muntlig kommunikation 
som bedömningsform inte används så ofta är tidsbrist samt avsaknad av erfarenheter och bra 
metoder för dokumentation. Lärarna tycks ha ett stort behov av att med konkret hårdfakta 
kunna motivera sin bedömning och betygssättning. Vi misstänker att detta har en större 
inverkan, på val av bedömningsform, än den angivna tidsbristen.  
 
Eleverna i vår studie framhåller de skriftliga proven som den bästa metoden för att visa sina 
kunskaper, vilket vi inte hade förväntat oss och vi undrar om elevernas åsikt i frågan kan 
bero på att de har liten erfarenhet av andra bedömningsformer. Argumenten för att denna 

 - 24 -   



bedömningsmetod är den bästa, är bland annat baserade på elevernas kunskapssyn, som 
verkar vara av kvantitativ innebörd, vilket vi finner intressant, då det i kursplanernas mål och 
betygskriterier (Skolverket, 2006) tydliggörs att skolan skall sträva efter att eleverna besitter 
kvalitativa kunskaper.   
 

Betygssättningens avgörande aspekter 
Vid bedömning, som ligger till grund för betygssättning, utgår lärarna i huvudsak från de 
nationella kursplanernas mål och betygskriterier. Tvärtemot Selgheds studie (2004), uppges 
dessa vara till stor hjälp i lärarnas dagliga arbete. Lärarna i vår studie beskriver, precis som 
Selghed (2004) och Tholin (2006), svårigheter med att bortse från faktorer såsom närvaro, 
uppförande och ambition, då dessa faktorer fungerar som medel för att uppnå målen. 
Skolverket beskriver uttryckligen att det endast är elevens kunskaper som skall betygssättas, 
medan övriga aspekter endast får tas i beaktande ifall de är direkta förutsättningar för att 
uppnå ett mål (2004:23). Tholin (2006) menar, och även vi är av den uppfattningen, att det 
föreligger en svårighet i att skilja på mål och medel.  
 
Något som kunde förväntas i enlighet med tidigare forskning (Korp, 2003; Selghed, 2004), 
var att lärare i stor utsträckning använder sig av resultat på skriftliga prov vid betygssättning. 
Vår studie förstärker denna bild, dock var det inte väntat att lärarna skulle vara så 
samstämmiga i denna fråga. Visserligen hävdar några lärare att de även väger in andra 
aspekter såsom laborationer, muntliga redovisningar och diskussioner i betyget, men dessa 
aktiviteter dokumenteras i princip inte. Detta tror vi bidrar till att lärarna förbiser dessa 
aspekter vid betygssättningen och i stort sett bara utgår från de dokumenterade resultaten. 
Påföljden kan då bli att endast en typ av bedömningsmetod utgör underlag för lärarens 
betygssättning, vilket inte är förenligt med Skolverkets föreskrifter om hur betygssättningen 
ska ske. 
 
Även eleverna i vår studie anser att resultat på proven är den aspekt som väger tyngst vid 
lärarens betygssättning. Andra aspekter som också är av betydelse är bland annat närvaro och 
arbete på lektioner. Något som dock gör oss häpna, fastän forskning pekar på detta (Selghed, 
2004, 2006), är elevernas erfarenheter av att även deras personlighet påverkar lärarens 
bedömning. Eleverna anser, i likhet med Skolverket (2004), att detta tillsammans med 
närvaro, emellertid inte får tas i beaktande vid betygssättning. Förvånande nog, är eleverna i 
stort överens om att resultat på skriftliga prov är det som borde betygssättas i NO-ämnena. 
 

Elevens delaktighet i bedömningsprocessen 
Enligt Skolverket (2006h) är ett av lärarens viktigaste uppdrag att delge eleverna kursmålen 
och betygskriterierna, samt att tillsammans med eleverna tydliggöra och tolka dessa. Detta 
för att åstadkomma elevernas delaktighet i sin egen kunskapsutveckling. Vår studie visar 
dock att kursplanernas beskrivningar är alltför komplicerade för eleverna, lärarna presenterar 
därför inte dessa i sin ursprungliga form. Lärarna använder sig däremot själva av de 
nationella, obearbetade styrdokumenten vid planering inför kommande undervisning och 
även vid bedömning och betygssättning, men brukar visa de lokala tolkningarna för eleverna. 
Vi förmodar att detta kan få till följd att eleverna bedöms och betygssätts utifrån andra 
kriterier än de som presenterats.  
 
I överensstämmelse med tidigare undersökningar (Ohlson, 1996; Tholin, 2006) påvisar vår 
studie att eleverna inte är delaktiga vid lärarens planering och val av bedömningsmetoder. 
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Till skillnad från detta visar Selgheds undersökning (2004, 2006) att vissa lärare diskuterar 
kursmål och betygskriterier med eleverna, med syfte att få eleverna delaktiga i utformandet 
av deras eget skolarbete. Dessa lärare, och även lärarna i vår studie, tror att ökad delaktighet 
medför ökad motivation och medvetenhet hos eleverna. Dock framhålls en negativ aspekt av 
presentation av betygskriterier, då kunskapsmässigt svaga elever begränsar sig vid för låga 
mål. Detta motsäger vissa undersökningar (Måhl, 1998; Carlgren, 2002; Lindström, 2005) 
som kommit fram till att i förväg uppställda mål istället gynnar dessa elevers lärande. Vi tror 
att en av anledningarna till att elever begränsar sig till för låga mål, kan vara bristande 
självförtroende. Detta vittnar bland annat Nyström (2004) om, som menar att elevens 
självförtroende är av största betydelse för elevens prestationer. Vi tror att formativ 
bedömning skulle kunna bidra till ökad självkänsla hos eleven. Att stärka elevens självtillit är 
enligt Lpo 94, ett av de viktiga läraruppdragen. Det är dock viktigt att den formativa 
bedömningen sker på rätt sätt. I fall den formativa bedömningen ständigt ges i negativ 
bemärkelse, får denna dock motsatt verkan (Imsen, 1999; Björklund Boistrup, 2005; 
Pettersson, 2005). Därför ställs stora krav på lärarens yrkeskompetens och att läraren endast 
använder sig av sin maktposition på ett berättigat sätt. 
 
Vårt resultat, utifrån både lärares och elevers perspektiv, visar brister i lärares information 
om lärarens i förväg uppställda krav, elevens betygssituation och därmed dess 
kunskapsutveckling. Den information som ges är oftast summativ och bristande vad gäller 
kvalitativ respons, trots att forskning förordar formativ bedömning (Johansson, 1996; Korp, 
2003; Björklund Boistrup, 2005; Pettersson 2005) med dess kvalitativa och framåtsyftande 
återkoppling. Läraren ger utförliga beskrivningar av vad eleven kan och inte kan, och hur 
eleven ska utveckla sina kunskaper, endast då en elev riskerar att inte uppnå betyget G. I vår 
studie har vi endast stött på en typ av formativ bedömning som kommer samtliga elever 
tillgodo. Denna variant benämns självvärdering och innebär att både eleven och läraren är 
aktiva vid bedömningsprocessen. I Lpo 94 och även i forskningslitteratur (Oscarson, 1998; 
Shepard, 2003) förespråkas självvärdering starkt som en del av lärarens helhetsbedömning av 
elevens kunskapsutveckling. En anledning till varför inte återkoppling sker oftare och på 
bättre sätt är tidsbrist, därutöver hävdar lärarna också att eleven själv är medveten om sin 
betygssituation. Trots detta tror lärarna att alla elevers lärande skulle gynnas av konstruktiv 
respons. Resultatet av vår studie visar på att lärarna verkar prioritera bort vitala delar av 
bedömningsarbetet, till exempel formativ bedömning, på grund av den rådande tidsbristen, 
vilket kan få till följd att elevens lärande blir lidande.  
 
Då flertalet elever inte får ta del av kursplaner eller betygskriterier, medför det att de inte är 
medvetna om vilka kunskapskvaliteter som eftersträvas. Eleverna är alla av den 
uppfattningen att tydligare och mer konstruktiv information skulle kunna förbättra deras 
måluppfyllelse. Vissa elever framhåller självvärdering som en väl fungerande metod vid 
bedömning. Elevernas utsagor tyder på att denna självvärdering uppskattas på grund av att de 
själva får begrunda sina prestationer och att de även får kvalitativ respons, som i övrigt 
verkar saknas. Med hänsyn till elevernas optimism, tillsammans med läroplanens 
hänvisningar (Utbildningsdepartementet, 2006), anser vi att självvärdering, som 
bedömningsform, borde vara ett givet inslag i bedömningsprocessen. Oscarson (1998) menar, 
och även eleverna i vår studie tror, att självvärdering gynnar elevens fortsatta lärande. Därför 
finner vi det positivt att självvärdering har börjat tas i bruk av vissa lärare. 
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Elevens syn på betyg 
Synen på betygens funktion verkar också vara enhällig bland eleverna och beskrivs endast 
som viktig för urval till gymnasiestudier. Andra funktioner, såsom stimulans och uppmuntran 
till fortsatt kunskapsutveckling vilka Linde (2003) beskriver, tycks eleverna inte urskilja. 
Detta tror vi beror på bristen av formativ bedömning i skolan och att många av lärarna inte 
använder betygen på så sätt som Linde beskriver. Det erhållna betyget riskerar, enligt 
Pettersson (2005), att få funktionen av en fällande dom, ifall lärarens motivering utelämnas. 
 

Slutsatser utifrån resultatdiskussionen 
Vår fundamentala slutsats, utifrån resultatet av vår studie, är att både lärare och elever anser 
att det skriftliga provet är vanligast förekommande som bedömningsmetod inom NO-
ämnena. Eleverna upplever även att denna typ av strategi för att visa sina kunskaper fungerar 
bäst, medan lärarna menar att de egentligen får bäst inblick i elevernas kunskaper via muntlig 
kommunikation. 
 
Lärarna är väl insatta i kursplanernas mål och betygskriterier. Men finner det trots detta svårt 
att, vid bedömning och betygssättning, bortse från faktorer som närvaro, uppförande och 
personlighet, då dessa anges vara medel för att uppnå kunskapsmålen. Även elevernas 
utsagor speglar denna problematik.  
 
Orsaken till varför vi valde att koncentrera studien enbart till de naturorienterande ämnena, 
var att det naturvetenskapliga arbetssättet, med dess laborativa arbete, enligt kursplanerna 
(2006c) skall prägla undervisning inom dessa ämnen. Därför finner vi det överraskande att 
lärarnas och elevernas utsagor inte berör det laborativa arbetet i större utsträckning, vid 
samtal om bedömning och betygssättning i NO-ämnena. 
 
Utifrån vår litteraturstudie har vi förstått att problematiken med bedömning och 
betygssättning har stor inverkan på både elevens lärande och lärarens arbetssituation. Vår 
empiriska studie förstärker denna insikt, då vårt resultat vid upprepade tillfällen återkommer 
till vikten av tydlig information av de kunskapskvaliteter kursplanerna efterfrågar samt 
konstruktiv återkoppling av elevens prestationer. Detta är av stor vikt för elevens fortsatta 
lärande och det påverkar även lärarens arbetssituation starkt, eftersom lärarens största uppgift 
är att se till att alla elever, utifrån sina egna förutsättningar, uppnår kursplanernas mål.  
 

Framtida forskning 
Då vårt forskningssyfte belyser ett stort problemområde och innefattar många aspekter, har vi 
kommit att inse att det finns många potentiella forskningsområden inom betygsfrågan. Det vi 
särskilt anser angeläget och intressant att undersöka utifrån denna studie, är lärarens roll som 
handledare. Får eleverna tillräcklig återkoppling och handledning för att kunna uppnå de mål 
kursplanen föreskriver? Det vore väldigt intressant att genom aktionsforskning undersöka om 
kontinuerlig personlig respons från läraren i samband, och tillsammans, med elevens 
självvärdering, leder till förbättrad kunskapsutveckling för eleven. Inför vår kommande 
yrkesprofession vore det även givande att undersöka hur lärare dokumenterar de olika 
bedömningsmomenten, till exempel laborationer och muntlig kommunikation. 
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Bilaga 1  
Elevenkät om betygssättning i NO-ämnena 

Hur stor betydelse tror du att följande har för vilket betyg du får i NO? 
                              Ingen                liten              ganska stor              stor            mycket stor 
              betydelse        betydelse           betydelse            betydelse         betydelse 

     
Vilka resultat du får på prov      
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Hur ofta du är på lektionerna      
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Om du gör dina hemläxor      
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Hur du är som person    
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Hur du redovisar muntligt 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Hur du uppför dig på lektionerna 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Om du når kursplanens mål 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Hur du jobbar vid grupparbeten 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Hur du jobbar på laborationer 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
Vad tycker du borde betygsättas i NO-ämnena? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Tack för din medverkan! 

    



Bilaga 2 
Intervjuinledning 
 
Följande dialog utspelar sig mellan en lärare och en av hans elever i samband med 
terminsavslutningen då eleven fått sina terminsbetyg. 
 
Axel: När vi började terminen berättade du vad vi måste kunna för att få olika betyg. Jag 
tycker att jag har lärt mig det du sa vi måste kunna för att få VG! Varför har jag bara fått G? 
Jag tycker inte det är rättvist. Min kompis Arne har fått VG, trots att jag kan mer än honom. 
 
Läraren: Hur vet du att du kan mer än Arne? 
 
Axel: Jag hade ju bättre resultat på provet i förra månaden än Arne! 
 
Läraren: Men Axel, det är ju inte bara proven som räknas. Jag sätter betyg på olika saker. 
Bland annat vad ni gör under lektionerna. 
 
Axel: Vad då till exempel? Jag trodde att proven var det viktigaste? 
 
Läraren: Ja tex, hur pass aktiva ni är under lektionerna, om ni har läst läxan och kan den, 
om ni uppför ordentligt på lektionerna osv. 
 
Axel: Räknas det in i betyget? Jag trodde, att bara man kunde klara vad som står i målen och 
det där andra krit…kritorna eller vad det nu heter, så fick man det betyget. Så sa du i julas! I 
målen står det ju inget om att man ska göra läxor eller uppföra sig bra på lektionerna. Du får 
faktiskt vara ärlig och tala om för oss vilka andra saker än det som står i målen som gäller för 
dina betyg. 
 
Läraren: Ja, men om jag nu försöker förklara för dig att det som står i målen och det som 
kallas kriterier bara är ett stöd eller hjälp för mig när jag ska sätta betyg. Det betyder att jag 
måste väga in andra saker också. Tänk t ex  om du varit sjuk en längre tid under terminen och 
inte kunnat vara med på lektionerna och sen kom tillbaka och skrev bra på provet. Tycker du 
då, att du skulle fått VG ändå? 
 
Axel: Ja det tycker jag! 

    



Bilaga 3 
 
Intervjuguide för intervjuer med NO-lärare 
 

1. Dialog som intervjuinledning – lärarens spontana reaktioner 
 
2. Hur upplever du att det är att jobba med dagens kursmål och betygskriterier? 

 
3. Har du kursmål och betygskriterierna i åtanke när du utformar din undervisning och 

dina prov? 
 

4. Vilka former av bedömning använder du dig av? 
 

5. Känner du att du enbart bedömer (och betygssätter) det som ska bedömas utifrån 
kursmål och betygskriterierna, eller blir du även påverkad av andra saker? 

 
6. a) Är dina elever insatta i kursmål och betygskriterier? 

 
b) Hur tror du att det påverkar deras måluppfyllelse? 
 

7. Ger du fortlöpande information till eleven om hur de ligger till under hela läsåret?  
(På vilket sätt? Hur ofta?) 

 
8. Får eleven veta vilket betyg de får innan du satt det? (Har de då möjlighet att påverka 

detta betyg?) 
 

 

 

 

    



Bilaga 4 
 
Intervjuguide för intervjuer med elever, gällande bedömning och 
betygssättning i NO-ämnena 
 

1. Dialog som inledning – spontana reaktioner av eleverna 
 

2. Vad tror ni läraren går efter när han/hon sätter betyg? (Vad är mest avgörande?) 
 

3. På vilket sätt, tycker ni, att det är lättast för er att visa läraren vad ni har lärt er? 
 

4. a) Får ni veta hur ni ligger till innan ni får betyget? (hur/när?) 
 

b) Hinner ni påverka betyget? Får ni veta hur ni kan göra för att få ett högre betyg 
eller behålla ett betyg? 

 
5. Är ni insatta i kursplanens mål och betygskriterier? 

- Vet ni vad en kursplan är? 
- Vet ni vad som krävs av er för att få ett visst betyg? 
- Hur har ni fått reda på det? 
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Hej!      Luleå 2006 

 

Vi är två lärarstudenter vid Luleå tekniska universitet. Då vi för närvarande skriver vårt 

examensarbete behöver vi intervjua sex stycken niondeklassare. Syftet med vår studie är att 

ta reda på vad eleverna anser om det nuvarande betygsystemet, och dess användning. 

Intervjuerna kommer att utföras under skoltid i skolans lokaler. 

 

Ert barn har frivilligt anmält sitt intresse att medverka vid denna intervju. Intervjuerna är 

konfidentiella, vilket innebär att eleverna inte kommer att kunna identifieras i vårt 

examensarbete. Däremot måste vi, för att få med all information samt undvika eventuella 

feltolkningar, använda oss av bandspelare. Om ni som förälder inte vill att ert barn ska 

medverka vid intervjun, vill vi att ni antingen kontaktar oss via telefon eller mail, innan 

fredag 8 december. Intervjuerna kommer att äga rum under v. 50. Om vi inte erhåller något 

svar av er, tolkar vi detta som ert medgivande till intervjun. 

 

Med vänlig hälsning 

 

AnnaKarin Stylbäck 

Tel. 0000-000 00 

Mail: ------------------- 

 

Helena Marttala  

Tel. 1111-111 11 

Mail: ------------------- 
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Sammanställning av elevenkät  
Hur stor betydelse tror du att följande har för vilket betyg du får i NO? 
 
  

Enkätfråga Ingen/liten 
betydelse 

Ganska stor 
betydelse 

Stor/mkt stor 
betydelse 

Vilka resultat du får på prov 5% 24% 71% 
Hur ofta du är på lektionerna 5% 24% 71% 
Om du gör dina hemläxor 14% 42% 44% 
Hur du är som person 27% 39% 34% 
Hur du redovisar muntligt 19% 46% 31% 
Hur du uppför dig på lektionerna 2% 37% 61% 
Om du når kursplanens mål 5% 24% 71% 
Hur du jobbar vid grupparbeten 5% 29% 66% 
Hur du jobbar på laborationer 7% 29% 64% 
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