
2010:035 

E X A M E N S A R B E T E

Lärares principer för bedömning
- en kvalitativ studie om lärare i bedömningssituationer

 Johan Sparrman
 Peter Sundström

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2010:035  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--10/035--SE



 
 
 
 

Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för Pedagogik och lärande 
Vårterminen 2010 
 

 
 
 
 

Lärares principer för bedömning 
En kvalitativ studie om lärare i bedömningssituationer 

Examensarbete 
A0010P 

 
 

Johan Sparrman 
Peter Sundström 

2010-03-22 
 

Handledare Mats Danell 

 
 



Abstract 
 
Syftet med vår studie var att beskriva och ge en fördjupad förståelse för de principer som 
ligger till grund för lärare i bedömningssituationer. I studien genomfördes kvalitativa 
djupintervjuer med fem gymnasielärare som resulterade i att nio principer framkom. De 
principer som lärare använder sig av följer två huvudspår. Dels använder sig lärare av 
principer som följer intentionerna i styrdokumenten och dels använder lärare i undantagsfall 
principer som faller utanför intentionerna i styrdokumenten. Undantagsfallen sker när lärare i 
praktiken hanterar svåra dilemman vid bedömning och de gav uttryck för att de löser dem 
genom att använda sig av exempelvis principen att bedöma elever efter flit eller principen att 
tänja betygskriterierna. Det visade sig även att pressen från exempelvis föräldrar, elever eller 
rektorer framkallar principer, till exempel principen att ge efter för yttre tryck. En avslutande 
reflektion var att när lärare använder principer som ligger utanför intentionerna i 
styrdokumenten innebär det att andra kriterier för bedömning än betygskriterierna tillämpas. 
Resultatet i studien visar på ett behov av vidare forskning kring lärares principer för 
bedömning och vad som ligger till grund för dem. Framtida forskning om lärares principer 
kan bidra till en mer likvärdig bedömning. 
 
 
 
Nyckelord: bedömning, betygsättning, principer för bedömning, styrdokument, 
betygskriterier, lärare. 

 
 



Förord 
 
Först och främst vill vi tacka varandra för att vi har bidragit till en väl genomförd arbetsinsats 
som avslutning på vår lärarutbildning. Tiden på lärarprogrammet har också medfört en 
vänskap mellan oss som kommer att innebära ett stöd i våra framtida roller som lärare. Vi vill 
också tacka vår handledare Mats Danell för hans stöd och lärorika kommentarer. Våra 
handledarträffar på Mats rum har varit de roligaste och mest lärorika metodlektionerna under 
vår tid på universitetet. Peter vill också tacka sin fru Liv för hennes stöd och förståelse för alla 
sena kvällar och helger som han arbetat på uppsatsen tillsammans med Johan. 
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1 Inledning 
 
Skolan är ett ständigt diskuterat område som påverkar hela samhället. Alla har vi en relation 
till skolan, framförallt genom vår egen skolgång. Utbildning och lärande har inte enbart ett 
personligt perspektiv utan tillskrivs allt större vikt för Sverige som land. Vår förmåga att 
konkurrera med kunskap är nödvändigt för Sverige eftersom landet sedan länge lämnat 
strategin att konkurrera med billig men outbildad arbetskraft. På det individuella planet 
konkurrerar eleverna med varandra om höga betyg eftersom det är en av nycklarna till vidare 
studier. Huruvida betyg är det bästa sättet att dela in eleverna inför framtiden är en intressant 
fråga, likväl som hur vi ska hantera och stötta de elever som inte klarar av att konkurrera i ett 
allt mer konkurrerande samhälle. Emellertid finns det frågor som har varit mer aktuella för oss 
under vår verksamhetsförlagda utbildning. Som blivande gymnasielärare har vi upplevt 
problematiken kring bedömning av elevernas kunskaper. Vi ser bedömning av elevers 
kunskaper som en central del av vårt uppdrag. Vår egen erfarenhet av bedömning säger oss att 
det är svårt att alltid förhålla sig till skolans styrdokument på ett strikt vis. Det uppstår ibland 
svåra situationer som befinner sig i bedömningens gråzoner och det är svårt att veta vad som 
är rätt eller fel. Hur ska vi som framtida lärare agera i dessa situationer? Hur ser det ut bland 
yrkesverksamma lärare idag? Debatten om den likvärdiga bedömningen i skolan förs ofta från 
ett ovanifrånperspektiv och används som slagträn i den politiska debatten om skolan. Vi vill 
med vår studie gå förbi den striden och istället försöka förstå och belysa en verklighet som 
finns innanför skolans väggar. Vi tror att det är en bra grund för vår egen personliga reflektion 
över vår bedömningspraxis och förhoppningsvis kan studiens insikter ge oss stöd på vägen i 
vår egen utveckling som gymnasielärare. Följande studie är kvalitativ och grundar sig på 
intervjuer. 
 
Vi har tillsammans ansvarat för samtliga delar av studien. 
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2 Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer det nu att redogöras för två viktiga begrepp för studien. Därefter 
presenteras skolverkets syn på bedömning och betygsättning samt vilka problem de lyfter 
fram för att sedan studera ett antal forskares åsikter kring problematiken i dagens system. 
Dessutom redogörs för forskning kring lärares roll som förändringsagenter samt lärares 
hantering av dilemman vid bedömning och betygsättning.  
 
 

2.1 Nyckelbegreppen bedömning och principer 
 
Bedömning är ett brett begrepp som omfattar många typer av bedömning och kan delas in i 
två kategorier (Björklund-Boistrup, 2005, s. 112). Den ena kategorin är den summativa 
bedömningen som ges vid en särskild tidpunkt, exempelvis betygsättning. Den andra 
kategorin är den formativa bedömningen som syftar till att stärka eleven i det kontinuerliga 
lärandet, exempelvis utvärderingar och feedback på elevernas resultat. Det är viktigt att notera 
att i studien används begreppet bedömning för att beskriva lärares bedömning vid 
betygsättning. Med bedömning menas den kontinuerliga bedömning som görs vid 
examinationstillfällen där eleven tilldelas ett betyg på sitt resultat och dels bedömningen vid 
den slutgiltiga betygsättningen av eleven vid kursens slut. Med princip menas en: 
”handlingsregel eller förutsättning för handlande” (Internet 1). I studien innebär det de olika 
utgångspunkter som ligger till grund för lärares agerande vid bedömning. Begreppet princip 
avser även de utgångspunkter som skapas av yttre förutsättningar som medför att lärare 
medvetet eller omedvetet väljer olika sätt att agera vid bedömning.  
 
 

2.2 Skolverkets syn på hur betygsystemet ska tillämpas 
 
För bedömning vid och inför betygsättning slår Skolverket fast i sina kommentarer att:  
 
 bedömning och betygsättning 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 betygsättning (Skolverket, 2009a, 
s. 17)   

 
Emellertid nämner de ett undantag från reglerna om någon av ovanstående egenskaper såsom 
närvaro krävs för att målen ska nås, till exempel vid laborationer (Skolverket, 2009a, s. 17, 
22). Det finns ytterligare ett undantag som innebär att lärare kan bortse från enstaka 
betygskriterier eller delar av kriteriet. Det kan göras om eleven har särskilda skäl som innebär 
exempelvis ett funktionshinder. Huvudprincipen är att funktionshindret ska vara av bestående 
karaktär och att det i sin tur innebär att han/hon inte kan visa de kunskaper som behövs för att 
bedömas efter ett visst kriterium. I Lpf 94 (2006, s. 15) förtydligas än mer vad betygen, som är 
en produkt av en den kontinuerliga bedömningen av eleverna, ska uttrycka. Betyget ska 
representera hur väl eleven uppnår de kunskapsmål som slagits fast i kursplanen och som 
preciseras i betygskriterierna.  
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2.3 Problem med dagens betygssystem 
 
Lärares bedömning med stöd och vägledning av kursplanerna och betygskriterierna är ständigt 
aktuellt och redan år 2000 genomförde Skolverket (2000, s. 46-47) en undersökning som 
visade att det fanns brister i lärares bedömning. En orsak som lyftes fram var svårigheten med 
att gå från det tidigare relativa betygsystemet, till ett system som fokuserar på mål. Skolverket 
pekade på att både stat och kommuner hade underskattat den komplexitet som införandet av 
det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet innebar. Skolverket ansåg att förutsättningen 
för att uppnå en likvärdig bedömning var en ständigt pågående process där de nationella 
kriterierna tolkades och transformerades i samverkan mellan kollegor i den enskilda skolan 
såväl som i kommunen samt nationellt. Den nyligt utkomna uppföljningen till rapporten från 
2000 visade att det fortfarande inte sker en likvärdig bedömning i gymnasieskolan 
(Skolverket, 2009b, s. 6). I rapporten görs bedömningen att det finns: ”ett strukturellt 
likvärdighetsproblem när det gäller gymnasiebetygen i Sverige” (Skolverket, 2009b, s. 6). 
Enligt Skolverket (2000, s. 56) innebär detta stora konsekvenser vid urvalet till högre 
utbildningar i form av snedvriden konkurrens. I den föregående rapporten föreslogs en rad 
åtgärder för att komma åt problemen. Förslagen till åtgärder gick ut på att huvudmännen 
skulle förbättra uppföljningen av den likvärdiga bedömningen och ge större stöd till lärare i 
form av kompetensutveckling om kunskapsbedömning och betygssystemet. Ett lokalt arbete 
med att utveckla och konkretisera de nationella betygskriterierna ansågs viktigt. Den senaste 
rapporten visade dock att en rad av de åtgärder som vidtagits, på både statlig och kommunal 
nivå, inte har bidragit till likvärdig bedömning (Skolverket, 2009b, s. 7-9). Det strukturella 
likvärdighetsproblemet vid bedömning gäller hela den svenska skolan vare sig det gäller 
kommunala eller fristående skolor. Variabler såsom elevernas kön och modersmål har också 
svag eller lite påverkan på likvärdighetsproblemet.  
 
 

2.4 Kritik av dagens betygsystem 
 
Skolverkets resultat förutsågs av Kroksmark (2002, s. 74-75) som anser att problemet med 
den målrelaterade skolan och dess betygssystem inte bäst löses genom fortbildning. Han anser 
snarare att det behövs: ”ett byte av grundläggande tankeordning kring lärande, 
målbeskrivning och kunskapsbedömning” (Kroksmark, 2002, s. 75). Han riktar kritik mot det 
motsägelsefulla i att skolan styrs av mål och kriterier och att de samtidigt ska omtolkas för att 
anses likvärdiga, det vill säga att likvärdigheten skapas när lärare som ett kollegium samtalar 
om betygskriterierna. Han anser att den nuvarande målstyrningen som lärare förväntas delta i 
leder till en stor mängd tolkningar. Det ständiga arbetet med att tolka betygskriterierna är 
svårt i det praktiska pedagogiska arbetet och leder till en variation av olika uppfattningar. 
Carlgren (2002, s. 20) är en av de personer som utvecklade de första förslagen på ett nytt 
betygsystem och kritiserar politikernas missuppfattning om betygsystemet. Hon anser att 
politikerna underskattade svårigheterna med att konkret beskriva VAD som ska bedömas och 
på så sätt förenklade kunskapsbegreppet:  
 

Den politiska retoriken bygger på en grov förenkling av vad kunskap är och hur 
den kan bedömas, liksom på illusionen att innebörden av vad det är att kunna 
något s.a.s. kan formuleras ’hela vägen ut’ (Carlgren, 2002, s. 20) 
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Carlgren (2002, s. 20) anser att målen i kursplanerna inte var helt enkla att konkretisera till 
betygskriterier. Systemet byggde snarare på ett gemensamt arbete mellan lärare med 
inflytande från eleverna. Den politiska synen blev således en förenkling av verkligheten som 
inneburit att dagens målrelaterade kursplan bygger på tanken att lärare gemensamt genom 
diskussion ska hitta en bedömningsstruktur samtidigt som det från politiskt håll förutsätts att 
det går att bedöma direkt från färdiga betygskriterier. Förenklingen som enligt Kroksmark 
resonemang ovan inte fungerat kan vara en av orsakerna till resultatet i Skolverkets senaste 
rapport om bristerna i den likvärdiga bedömningen. Fjellström (2002, s. 77-83) har ett annat 
perspektiv på det spelrum som finns i dagens styrdokument. Spelrummet skapar ett visst 
tolkningsutrymme av betygskriterierna och han anser snarare att lärare ska medvetandegöra 
för sig själv vilka konsekvenser deras bedömning av eleverna får och agera efter vad som är 
bäst för eleven. Han är kritisk till en strikt tolkning av betygskriterierna och anser att det inte 
kan anses lyckat att en elev slås ut på grund av att betygskriterierna tolkas allt för sakligt. Han 
liknar det med ett exempel där domaren i en rättegång tar hänsyn till vilken påverkan domen 
kommer att få för en förstagångsförbrytare. Om straffet blir för hårt kan risken finnas att han 
återfaller i brottslighet, vilket är tvärtemot lagstiftarnas ursprungliga syfte att det ska vara 
avskräckande. I likhet med exemplet med domaren ska lärare använda betygssystemet som ett 
medel istället för ett slutgiltigt mål. Han beskriver det med följande ord:  
 

Ett rationellt mål-medel-tänkande innebär att betygsättningen måste ses som ett av 
flera instrument att förverkliga skolans mål. Det måste därför hanteras med det 
förnuft som målet kräver, bland annat så att det harmonierar med bruket av de 
övriga instrumenten för samma syfte (Fjellström, 2002, s. 82) 

 
I själva verket innebär styrdokumentens skissartade utformning att lärare behöver 
åstadkomma den så kallade ”kloka individualiseringen” (Fjellström, 2002, s. 83). Det innebär 
ett principorienterat och medvetet tänkande där kraven på saklighet och rättvisa kombineras 
med omtanke för elevernas behov. Dock får individualiseringen inte drivas för långt vilket 
skulle kunna medföra att betygssystemet tappar sin funktion om lärare till exempel enbart 
bedömer efter omtanke för elevernas behov. Den kloka individualiseringen måste vara en 
fråga om undantag. 
 
Hittills har diskussionen om bedömning och betygskriterier beskrivits. Vi kommer nedan att 
redogöra för forskning som beskriver lärares roll som förändringsagenter och hur lärare 
förhåller sig till förändringar i skolans intentioner. 
 
 

2.5 Läraren som förändringsagent 
 
Danell (2003, s.18-19) framhåller i sin studie Vad händer i skolans hus? vikten av att fokusera 
på lärare som förändringsagenter och hur lärare förhåller sig till skolans förändrade 
intentioner. Han lyfter fram forskning som visar på att införandet av målstyrningen och 
decentraliseringen av skolan till kommunerna har inneburit motstridiga konsekvenser. 
Intentionen vid förändringen var att lärare skulle ges ett större inflytande över skolans 
verksamhet men resultatet blev snarare det motsatta. Den ekonomiska verkligheten i 
kommunerna tvingade lärare att göra kompromisser mellan läroplanens intentioner och de 
ekonomiska förutsättningarna. För att åtgärda problemet infördes förordningen om 
kvalitetsredovisning som syftade till att sammankoppla skolutveckling med uppföljning och 
utvärdering (Danell, 2006, s. 14-15). Inriktningen i kvalitetsredovisningen blev dock 
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hierarkisk och upplevdes som en pålaga från rektorer och skolförvaltning. De resultat som 
redovisades var främst kvantitativa i form av exempelvis betygsstatistik och i praktiken blev 
kvalitetsredovisningen av kontrollerande karaktär. I doktorsavhandlingen På tal om 
elevinflytande (Danell, 2006, s. 5-7) framkommer att det finns en ’dunkel’ sida av hur lärare 
mottar skolreformer på verksamhetsnivå. Lärare kan fungera som reformstörare och medvetet 
motarbeta reformer eller acceptera dem utåt medan de i praktiken inte gör några förändringar i 
sin egen lärarpraxis. Ett exempel på hur lärare motiverar sitt agerande kan vara den politiska 
oenigheten kring skolans reformer.  Den politiska oenigheten öppnar upp för olika tolkningar 
bland lärare och de som inte sympatiserade med de politiska besluten kan luta sig mot en 
betydande politisk opposition. 
 
 

2.6 Teorier om lärares dilemman vid bedömning 
 

2.6.1 Institutionella krav 
I sin studie om Ethical Conflicts in Teaching antar Colnerud (1997, s. 627, 632, 634) att 
läraryrket innebär olika etiska konflikter vilket i sin tur innebär att lärare måste göra olika val 
när de uppkommer och anledningen är elevernas beroendeställning till lärare och det faktum 
att de är ansvariga över dem. En aspekt som framkommer i hennes studie är att bedömning 
skapar svårigheter i valet mellan lärares omtanke för elevernas bästa och institutionella krav 
som exempelvis skolans styrdokument. Popes et al. (2009, s.780) studie utgår delvis från 
Colneruds forskning och visar på var och i vilken omfattning det uppstår etiska konflikter. 
Resultatet visade att institutionella krav leder till majoriteten av konflikterna i lärares uppdrag 
där konflikter mellan institutionella krav och elevers behov är den största delen. Den näst 
största delen är konflikten mellan institutionella krav och lärares behov. Resultatet i Popes et 
al. studie ger stöd till Colneruds (2006, s. 383) resonemang där hon menar att lärares fokus 
ligger på vardagliga och praktiska bekymmer där de måste väga institutionella krav mot 
elevernas behov. Samtidigt visar en studie av Green et al (2007, s. 1009) att lärare i många 
fall är oense om vad som är etiskt riktigt vid bedömning av eleverna. Oenigheten visade sig 
när ett antal scenarier presenterades för lärare där de skulle svara på huruvida det var etiskt 
korrekt eller inte. Colnerud (1997, s.629) beskriver också de inneboende motsägelserna som 
lärare förväntas förhålla sig till. Fjellström (2002, s. 77-78) visar med ett exempel hur en 
inneboende motsägelse kan gestalta sig genom att beskriva en lärare som ska bedöma en elev 
som inte riktigt uppnått målen för godkänt. Lärarens oro för elevens sociala situation medför 
att han/hon tvekar att underkänna eleven. Ett godkänt resultat kanske skulle lyfta elevens 
självkänsla men samtidigt skulle det kunna innebära att eleven nöjer sig med sitt betyg och 
slutar att sträva framåt. Intressekonflikten i detta exempel går att härleda till styrdokumenten 
där läroplanen slår fast att: "Skolan skall sträva mot att varje elev [...] tror på sin egen förmåga 
och sina möjligheter att utvecklas" (Lpf 94, 2006, s. 9). Samtidigt slår skolverket fast att: 
 

i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i kursen och att bedömning och 
betygsättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna som 
utgångspunkt (Skolverket, 2009a, s. 17) 

 
En liknande inneboende motsägelse går att finna i lärarnas egna yrkesetiska principer där både 
hänsyn till elevens välmående och vikten av att lärare är saklig och rättvis i sin betygsättning 
kan leda till en etisk konflikt (Fjellström, 2006, s. 226).  
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2.6.2 Avoid score pollution och Do no harm 
Green et al. (2007, s. 1001) beskriver två generella vägledande principer som tycks återfinnas 
i bland annat forskning och styrdokument som de undersökte. Den första vägledande 
principen är Do no harm som tar sin grund i att etiska riktlinjer måste skydda individens 
rättigheter när en utvärdering av individen görs. Principen innebär att minimera skada som 
kan uppkomma för eleven. Därför måste lärare urskilja vilken skada bedömning kan göra eller 
välja mellan olika skador som kan uppkomma, som i exemplet från Fjellström ovan. Den 
andra vägledande principen är Avoid score pollution som innebär att all verksamhet som leder 
till bättre prestation på ett prov men utan att öka elevens egentliga kunskap är att förorena 
resultatet och det är samtidigt besläktat med att ljuga. Resultatet ska spegla det eleven 
verkligen kan och det gäller all typ av bedömning, även betygsättning. Colnerud (1997, s. 
630) visar med sin studie att de två vägledande principerna återfinns i skolans verksamhet där 
hon lät lärare i den svenska grundskolan beskriva olika etiska konflikter de möter i det 
vardagliga arbetet. Hennes studie resulterade bland annat i olika kategorier av normer som 
påverkar lärares arbete i relation till de människor som befinner sig i skolan såsom elever, 
föräldrar och kollegor. Etiska mellanmänskliga normer var en av kategorierna som innebär att 
lärare agerar på ett specifikt sätt. Ett exempel på ett agerande är att skydda eleverna från 
skada, vilket kan likställas med Do no harm. Ett annat exempel på ett agerande är att visa 
respekt för rättvisa och sanning som i sin tur kan likställas med Avoid score pollution.  
 

2.6.3 Andra principer som kan bidra till konflikter 
Andra etiska principer som kan bidra till konflikter som finns i skolans verksamhet är att 
lärare skyddar sig själv från sämre arbetsmiljö vilket till exempel innebär att lärare ej är 
tillgänglig för eleverna vid vissa tidpunkter under skoldagen för att slippa merarbete 
(Colnerud, 1997, s. 632-633). Lärares lojalitet till sina kollegor är en annan princip som kan 
bidra till konflikter, exempelvis kan det uppstå motsättningar mellan kollegors förväntningar 
kontra elevernas förväntningar. Specifika förhållanden som leder till konflikter är exempelvis 
att lärare förväntas undervisa ett flertal elever samtidigt, vilket kan leda till att lärare slits 
mellan olika elevers behov och möjligheter att ta till sig undervisningen. Det specifika 
förhållandet kan liknas med läkaren som bara har en patient i taget medan läraren möter 
flertalet elever samtidigt. En annan princip som kan bidra till konflikter är lärares skyldighet 
att måna om eleven inte bara i nutid utan även för framtiden där svårigheten är att värdera vad 
som är det bästa beslutet med dagens förutsättningar kontra vad det får för konsekvenser i 
framtiden. En konflikt kan exempelvis innebära att lärare måste välja mellan att vara rättvis 
mot övriga klassen i sin bedömning och betygsättning eller ta särskilda hänsyn till en elevs 
karriärmöjligheter så som möjligheten att bli antagen till tandläkarutbildningen.  
 

2.6.4 Lärarens svårigheter i praktiken 
Colnerud (1997, s. 630) anser att i verkligheten är det svårt att kategorisera principer och 
konflikter som uppstår i skolan som snarare kan uppfattas som i olika grad sammanlänkade 
förutsättningar för de val som lärare gör i sin profession.  Fjellström (2002, s. 85-89) 
beskriver etiska normer och värden som bakomliggande faktorer för lärares praktiska 
handlande i konkreta situationer. Med etik i praktiken avser han moral. Lärare omsätter i det 
moraliska beslutsfattandet flertalet etiska normer och värden som de har med sig från livets 
erfarenheter. Han ringar in de skiftande moraliska problem som finns i det praktiska 
skolarbetet och benämner det som läroområdets etik. Vidare pekar han på att det inte finns 
någon rangordning av etiska normer och värden i skolan och inget kan sägas gå före det 
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andra. Han anser att lärare behöver utarbeta en moralisk kompetens (Fjellström, 2002, s. 88) 
för att i praktiken förmå göra val vid etiska konflikter.  
 

2.6.5 Behov av framtida forskning 
Avslutningsvis finns det enligt forskningen ett behov för lärare att utveckla det etiska 
resonemanget i sitt yrkesutövande och göras förberedda på de etiska val som bedömning 
innebär (Pope et al., 2009, s. 781-782) . Pope et al. anser att det behövs mer forskning kring 
etiska dilemman för att klarlägga dem i syfte att förbereda lärare för etiska val i praktiken. 
Colnerud (1997, s. 634) ger också förslag till vidare forskning och anser det intressant att 
studera lärares erfarenhet av att väga etiska överväganden mot institutionella krav så som 
styrdokumenten för bedömning.  
 
Med ovanstående resonemang om principer som lärare använder sig av och dilemman som 
lärare möter i praktiken och deras påverkan på lärares bedömning är det intressant att studera 
vilka principer lärares agerande grundar sig på. Med andra ord är det intressant att studera 
vilka olika principer lärares agerande mynnar ut i och hur de kan gestalta sig i verkligheten.  
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3 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva och ge en fördjupad förståelse för de principer som ligger 
till grund för lärare i bedömningssituationer. 
 
 
Forskningsfrågor: 
 

• Vilka principer använder sig lärare av vid bedömning? 
 

• Vilka kvaliteter kännetecknas lärares principer av vid bedömning? 
  

• Hur förhåller sig lärares principer för bedömning till intentionerna i styrdokumenten? 
 

8 
 



4 Metod 
 
Metod innebär en beskrivning av hur det vetenskapliga arbetet med insamling av data och 
analys går till rent praktiskt medan metodologi innebär ett vidare begrepp och belyser de 
filosofier som ligger till grund för vetenskapliga metoder (Svenning, 2003, s. 25). 
Inledningsvis kommer en allmän genomgång av metodologi. Därefter beskrivs de val av 
metodologiska utgångspunkter som kommer att användas i studien. Slutligen beskrivs 
metoden för studiens praktiska genomförande. 
 
 

4.1 Metodologi 
 

4.1.1 Forskningsansats 
Induktion och deduktion anses av Backman (1998, s. 48) som de två dominerande strategierna 
inom vetenskapligt arbete. En deduktiv forskningsansats innebär att man utgår från befintliga 
teorier (Patel & Davidson, 2003, s. 23-25). Utifrån teorierna bildas hypoteser som prövas mot 
empirin som innebär att den befintliga teorin blir ramen för den information som ska samlas 
in och hur den ska tolkas. Den induktiva forskningsansatsen tar sin utgångspunkt i 
verkligheten utan inblandning från teorier i ett första skede. Utifrån de data som samlas in 
utformas sedan egna teorier. En tredje forskningsansats är den abduktiva som kan beskrivas 
som en blandning av det deduktiva och induktiva. I ett induktivt första skede skapas en 
uppfattning om verkligheten och i ett deduktivt andra skede prövas den teorin i en ny studie 
av verkligheten där teorin kan utvecklas ytterligare. Tanken med den abduktiva 
forskningsansatsen är att forskningen inte ska låsas vid de begränsningar som den induktiva 
och den deduktiva forskningsansatsen innebär. Föreliggande studie kännetecknas av en 
abduktiv ansats som förklaras närmare under rubriken 4.2.3. 
 

4.1.2 Kvalitativ intervju 
Det kvantitativa förhållningssättet belyser hårddata som uttrycks i siffror i exempelvis tabeller 
(Svenning, 72-74, 126-129). Hårddata ger precisa svar på frågor såsom hur många men 
belyser inte detaljer som kan förklara varför. En intervju med en kvalitativ ansats avser belysa 
data som kännetecknas av nyanser och kan besvara frågan om hur och varför. Svenning 
beskriver den kvalitativa intervjun och att den har både styrkor och svagheter. Reglerna för 
hur en intervju ska genomföras är inte entydiga och det skapar möjligheter för egna tolkningar 
och det blir således svårare att följa färdiga mallar för intervjuns struktur. En typ av kvalitativ 
intervju är den problembaserade intervjun som är en form av djupintervju som genomförs i ett 
analyserande syfte. Att den kvalitativa intervjun är mer känslig för nyanser beskrivs även av 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 18, 45-46) som anser att den kvalitativa intervjun strävar efter 
att ge de kvalitativa aspekterna nyanserade beskrivningar. Kvale och Brinkmann beskriver 
precisionen i den intervjuades beskrivningar och den logiska följdriktigheten som utkommer i 
tolkningen av samtalet. Precisionen och den logiska följdriktigheten är den kvalitativa 
intervjuns motsvarighet till den kvantitativa exaktheten i siffermåttet. Kvale och Brinkmann 
beskriver också forskningsintervjun som ett vardagligt samtal men som samtidigt bygger på 
ett professionellt förhållningsätt. Samtalet är professionellt i den meningen att det har ett 
tydligt syfte och struktur, att samtalet präglas av att intervjuaren sätter upp reglerna för 
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intervjun samt styr riktningen på samtalet genom sina frågor. Intervjuarens sätt att styra 
samtalet syftar i sin tur till att erhålla kunskaper som är grundligt prövade. Svenning stödjer 
resonemanget och lyfter fram vikten av att styra samtalet där principen är att uttömma största 
möjliga kunskap ur varje samtalsämne (Svenning, 2003, s. 130). Det finns enligt Hellevik 
(1984, s. 97) två typer av metoder att presentera frågor vid en intervju. Den första metoden 
innebär att frågorna kan vara strukturerade, det vill säga att frågorna är noga utformade i 
förväg och litet utrymme lämnas till den tillfrågade för egna formuleringar. Den andra 
metoden är att frågorna presenteras ostrukturerat med frågor som är öppna. Den 
halvstrukturerade intevjun innebär att olika teman att samtala kring står för det strukturerade 
och förmågan att anpassa samtalet efter hur intervjun utvecklas står för det ostrukturerade 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). Samtidigt ska intervjun utgå ifrån fastställda teman och 
frågor som är relevanta för studien. Dessutom ges en möjlighet att formulera frågor 
allteftersom samtalet fortgår för att fånga in områden som framkommer under intervjun och 
för att den intervjuades beskrivning ska vara så uttömmande som möjligt. Inför intervjuer kan 
guidefrågor formuleras som fungerar som stolpar för att skapa en överblick över vad som ska 
beröras under intervjun (Svenning, 2003, s. 86-87, 130). Det är samtidigt viktigt att komma 
ihåg att guidefrågorna bara är hjälpmedel och frågorna under intervjun kan exempelvis ta en 
vändning efter något som uppkommit som är intressant och som inte har fångats in med hjälp 
av guidefrågorna. Dessutom kan en pilotintervju genomföras för att testa guidefrågornas 
relevans och funktion kontra syftet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 133). För att underlätta att 
fånga det som sägs under intervjutillfället är en bandspelare att föredra eftersom det i princip 
är omöjligt att anteckna allt som uppkommer under samtalet och risken finns att missa viktiga 
detaljer (Svenning, 2003, s. 86-87, 130). Fördelen med bandspelare är också att större 
koncentration kan läggas på själva intervjun och på personen som blir intervjuad.  
 

4.1.3 Analys 
Validitet innebär att man mäter det som verkligen ska mätas, det vill säga förmågan att 
omvandla "frågeställningar och teori till konkreta mätinstrument" (Svenning, 2003, s. 63). 
Reliabilitet syftar till mätinstrumentens tillförlitlighet, det vill säga förmågan att begränsa 
påverkan från utomstående faktorer såsom hur intervjuformuläret är utformat. Genom att göra 
en utskrift av bandinspelningar är det lättare att strukturera materialet och skapa bättre 
förutsättningar för en systematisk analys (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 196, 200-203). I en 
vidare diskussion om utskriftens reliabilitet är det viktigt att påpeka att det inte finns någon 
"sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form" (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
202-203). Det är också viktigt att vara medveten om att den första analysen av data påbörjas 
redan vid utskriften. Vid analys av text går det att utgå från en hermeneutisk ansats vid 
tolkning av data vilket innebär: "att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts 
mening" (Kvale, 1997, s. 49). Text ska ses som ett vidgat begrepp som förutom det skrivna 
ordet innefattar handlingar såsom kroppsspråk och olika sammanhang av uttryck och 
uppfattningar (Kvale, 1997, s. 49-50). Vid tolkningen av intervjuernas innebörd är den 
hermeneutiska cirkeln användbar som ansats vilket innebär att texterna tolkas genom en 
process där de läses upprepade gånger med olika fokus. Processen görs för att i slutändan 
skapa en mening som kan anses rimlig och fri från motsägelser som i sin tur leder till att 
förförståelsen hela tiden ökar för varje gång texten analyseras (Svenning, 2003, s. 159-160). 
En metod för genomläsning är viktig och ger den kvalitativa analysen den skärpa som är 
förutsättningen för att göra trovärdiga analyser. Neuman (2003, s. 442-445, 451) beskriver en 
process för kvalitativ analys som han kallar successiv approximation och innebär en cyklisk 
process som leder mot en slutlig analys. I den cykliska processen kan tre steg för analys 
användas. I ett första steg sker en öppen kodning som innefattar en första genomläsning med 
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ett öppet sinne som ger en första uppfattning om materialet.  I ett andra steg sker den axiella 
kodningen som bygger på den föregående genomläsningen där forskaren tar hjälp av olika 
begrepp som framkommit där. Frågor ställs till materialet för att hitta samband som kan skapa 
en mening. I ett tredje och avslutande steg sker den selektiva kodningen vilken är till för att 
leta efter stycken som ger stöd till och belyser teman som tidigare framkommit i analysen. 
Olika jämförelser görs inom och mellan intervjuerna och kontraster påvisas. Resonemanget 
att tolka texten upprepade gånger med olika fokus stöds också av Kvale (1997, s 50-52). En 
viktig princip är att den som genomför tolkningen innehar kunskap om temat som intervjun 
berör för att klara av att upptäcka meningarnas nyanser och deras sammanhang i ett större 
perspektiv. Slutligen kan en tolkning inte vara förutsättningslös och därför är det vikigt att den 
som genomför intervjuerna medvetandegör den egna förståelsen och sina egna värderingar 
och beaktar dessa förutsättningar vid tolkningen av materialet.  
  
 

4.1.4 Studiens metodologiska utgångspunkter 
 
I studien valde vi en abduktiv forskningsansats (Patel & Davidson, 2003, s. 23-25). Det 
induktiva inslaget tog sin grund i vår egen erfarenhet som lärarstudenter och vår vilja att 
studera skolans praktik. Det deduktiva inslaget grundade sig i Greens et al. och Colneruds 
(2007, s. 1001; 1997, s. 632-633) teorier för principer och konflikter vid bedömning. Syftet 
med studien var att beskriva och ge en fördjupad förståelse för de principer som ligger till 
grund för lärare i bedömningssituationer och därför ansåg vi det lämpligt att genomföra en 
problembaserad kvalitativ studie (Svenning, 2003, s. 126-129). Den undersökningsmetod som 
användes var den halvstrukturerade intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146).  Analysen 
av den text som framkom genomfördes med en hermeneutisk ansats (Kvale, 1997, s. 49). Med 
text menades i det här fallet det skrivna ordet. Metoden för genomläsning av det skrivna ordet 
var den successiva approximationen där den axiella kodningen byggde på begrepp från Green 
et al. och Colneruds forskning (2007, s. 1001; 1997, s. 630, 632-633).  
 
Studiens metodologiska utgångspunkter kommer att redovisas mer ingående under rubriken 
genomförande där även hänvisningar till den metodologiska litteraturen anges. 
 
 

4.2 Genomförande 
 

4.2.1 Urval och avgränsningar 
Studien är genomfördes i Sverige i en mellanstor stad. Studien begränsades till 15 
gymnasielärare med ett gemensamt teoretiskt kärnämne. Därefter gjordes ett urval ur gruppen 
varav sex lärare var villiga att ställa upp för intervju varav en lärare användes till pilotintervju 
och således inte inkluderades i analysen. Urvalet skedde naturligt då de resterande lärarna 
antingen tackade nej eller inte gick att nå under en rimlig tidsperiod. Urvalet motiverades med 
studiens syfte att ge en fördjupad förståelse. Fem personer ansågs således som en lämplig 
mängd för att kunna genomföra en djup analys. Med tanke på tidsåtgången för att genomföra 
intervjuer, utskrifter och analys av data ansågs även fem lärare som rimligt för att studien 
skulle kunna genomföras med god kvalitet. 
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4.2.2 Etiska överväganden 
Följande riktlinjer är hämtade från vetenskapsrådets etiska policydokument för forskning: 
 

Allmänt kan sägas att man för en viss forskningsuppgift bör välja en metodik som 
minimerar de tänkbara skadliga konsekvenserna för berörda människor […] 
Dessutom bör nyttan av den forskning som planeras, och det vetenskapliga värdet 
av de resultat som man kan förvänta, vägas mot de skadliga konsekvenserna 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2004, s. 32) 

 
Med riktlinjerna som utgångspunkt kontaktades varje lärare med ett enskilt mejl med frågan 
om det ville delta i en intervju kring bedömning av elevernas kunskaper. Till de lärare som 
sedermera tackade ja till intervjuerna skickades ytterligare ett mejl där vi förtydligade att det 
var deras praktiska efterenheter av bedömning som samtalen skulle handla om. I likhet med 
Svenning (2003, s. 119-121) och Vetenskapsrådets codex (Internet 2) upplystes lärare innan 
varje intervju om förutsättningarna för den stundande intervjun och syftet med den. Lärarna 
blev informerade om att intervjun var anonym och att det var frivilligt att avbryta den när som 
helst. Genom anonymiteten skapades en grund för öppna samtal där lärarna kunde känna sig 
trygga. Ett annat övervägande som bör nämnas är att de fem intervjuerna som användes i 
analysen genomfördes med lärare som författarna inte hade haft en tidigare arbetsrelation till 
vilket kan anses som önskvärt. Det var önskvärt med tanke på att det underlättade möjligheten 
att dra slutsatser utan att påverkas av tidigare lojalitetsband. 
 

4.2.3 En abduktiv forskningsansats  
Den forskningsansats som vi fann lämplig för studien var den abduktiva (Patel & Davidson, 
2003, s. 24-25). Den abduktiva ansatsen tog sin början under vår praktik där vi skapade oss en 
uppfattning om svårigheter vid bedömning. Den skapade uppfattningen blev en induktiv 
infallsvinkel som fick ligga till grund för vidare studier. Samtidigt fann vi det lämpligt att 
innan vidare studier undersöka forskning om problematiken med bedömning för att se om det 
fanns någon vetenskaplig grund för våra egna erfarenheter. Vi fann att Greens et al. (2007, s. 
1001) och Colneruds (1997, s. 632-633) teorier stärkte vår uppfattning om att det fanns en 
problematik kring bedömning. För att undersöka problematiken vidare ville vi med hjälp av 
forskningen inta en mer deduktiv infallsvinkel för att få en uppfattning om vad vi kunde 
tänkas söka efter i verkligheten (Patel & Davidson, 2003, s. 23, 25) . Genom forskningen 
visade sig en del av lärares svårigheter vid bedömning men vi ville samtidigt vara öppna för 
andra svårigheter som kunde uppenbara sig.  Det innebar att vi i praktiken växlade mellan en 
induktiv och en deduktiv ansats för att fördjupa vår förståelse för lärarnas principer för 
bedömning. 
 

4.2.4 Genomförande av intervjuerna 
Eftersom studiens syfte var att beskriva och ge en fördjupad förståelse för de principer som 
ligger till grund för lärare i bedömningssituationer ansåg vi att djupintervjuer lämpade sig väl. 
För att följa upp den abduktiva ansatsen använde vi oss av en halvstrukturerad intervju. I 
enlighet med Svenning (2003, 86-87, 130) utformades till att börja med en intervjuguide med 
ett antal frågeställningar som fungerade som samtalspunkter. Efter pilotintervjun reviderades 
frågeställningarna i intervjuguiden (se bilaga) för att samtalen med lärarna skulle vara så 
uttömmande som möjligt i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009, s.133). Tanken med 
djupintervjuerna var att skapa sig en bild av lärarnas tankar och agerande vid olika dilemman 
som uppstår vid bedömning och betygsättning. Valet gjordes sedan att genomföra intervjun i 
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enlighet med Kvales och Brinkmanns (2009, s. 146) struktur. Samtalen med lärarna inleddes i 
ett första steg på ett brett plan med ett antal övergripande frågor om lärarnas praktiska 
tillvägagångssätt vid bedömning och betygsättning. Därefter presenterades i ett andra steg en 
bild (se figur 1) som stödstruktur och som delvis användes för att synliggöra samtalsområden. 
En inre ring symboliserade skolverkets styrdokument för bedömning och betygsättning och en 
yttre ring symboliserade omvärldens förväntningar på lärarna. Lärarna fick därefter i uppdrag 
att med en ring placera sig själv på den beskrivna bilden. Ringen representerade lärarnas egna 
uppfattningar om huruvida de bedrev sitt bedömningsarbete enligt skolverkets riktlinjer eller 
om lärarna av olika skäl lät sig påverkas av utomstående faktorer som exempelvis elever, 
föräldrar eller media. 
 

 
 
Figur 1. Måltavlan visar att styrdokumenten är vad som förväntas av lärare men att det finns en omvärld som kan 
påverka lärares beslut. 
 
I ett tredje steg presenterades tre konkreta dilemman, inspirerade av forskningen, som lärarna 
ombads ta ställning till och i samband med det uppmuntrades lärarna att berätta mer kring 
egna dilemman och svårigheter som de har mött i sin praxis (Green et al., 2007, s. 1001; 
Colnerud, 1997, s. 630, 632-633). Presentationen av dilemman medförde att ytterligare ett 
dilemma framkom under den första intervjun som kompletterades till intervjuguiden. I 
enlighet med Kvale och Brinkmann (2009, s. 196, 200-203) användes en bandspelare med 
mikrofon för att underlätta intervjuerna och säkerställa att ingen del av samtalet missades. 
Intervjuerna genomfördes med en av författarna som ledare för samtalet och den andra som en 
aktiv lyssnare som kunde komplettera med frågor och samla upp ouppklarade resonemang 
och motsägelsefulla svar. 
 

4.2.5 Analys och tolkning 
Redovisningen och analysen av data genomfördes i likhet med Kvales och Svennings (1997, 
s. 49-50; 2003, s. 159-160) resonemang om hermeneutik. Efter att samtliga intervjuer 
genomförts skrevs de bandade inspelningarna ut i text. Båda författarna lyssnade samtidigt på 
inspelningarna varav den ena skrev och den andra agerade kontrollant för att det som skrevs 
skulle överensstämma med intervjupersonens svar. Därefter genomfördes en öppen kodning 
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av utskrifterna för att skapa en övergripande bild där båda författarna enskilt läste materialet 
(Neumann 2003, s. 442-444). Vid den axiella kodningen användes teoretiska glasögon och 
data delades in efter begrepp från forskningen, det vill säga efter Do no harm, Avoid Score 
Pollution, Lojalitet till kollegorna, Skyldighet att måna om elever i nutid och framtid, 
Specifika förhållanden samt Skydda sig själv (Green et al., 2007, s. 1001; Colnerud, 1997, s. 
630, 632-633). Efter det genomfördes den selektiva kodningen för att hitta meningen i 
begreppen samt inneboende motsättningar och resulterade i att somliga begrepp sorterades in 
under varandra (Neumann 2003, s. 444-445, 451). De två begreppen Avoid score pollution 
och Do no harm blev varsitt huvudområden. Ett tredje huvudområde döptes till Institutionella 
förutsättningar där övriga begrepp sorterades in. Anledningen till sorteringen var att 
respektive huvudområde hade olika kännetecken som de övriga begreppen passade in under. I 
ett ytterligare steg i den selektiva kodningen genomfördes en genomläsning för att ytterligare 
klarlägga innebörden av varje huvudområde som medförde att tre principer hittades inom 
varje huvudområde. Avoid score pollution kännetecknades av de olika principer som lärare 
bär med sig innan mötet med eleverna, exempelvis erfarenheterna från sin utbildning. Do no 
harm kännetecknades av de principer som uppkommer i mötet med eleverna. Institutionella 
förutsättningar kännetecknades av de principer som uppkommer med anledning av lärares 
möte med omgivningen. Med hjälp av lärarnas berättelser kunde principernas kvaliteter 
beskrivas samt att en fördjupad förståelse för varför lärare använder sig av principerna kunde 
erhållas. Den slutliga indelning av data från analysen blev följaktligen de tre huvudområdena 
Avoid Score Pollution, Do no harm och Institutionella förutsättningar som omfattade 
sammanlagt nio principer för bedömning.  
 

4.2.6 Presentation av resultat 
Presentationen av resultatet utgick från tre principer per huvudområde. De totalt nio 
principerna namngavs för att förtydliga för läsaren och göra dem så talande som möjligt. 
Under respektive princip refererades innebörden av de intervjuade lärarnas berättelser samt att 
principernas olika kvaliteter redovisades. Till det tillfogades kommentarer som en 
sammanfattning av principerna. Varje huvudområdes innehåll kom således att beskrivas av tre 
principer vardera. För att förtydliga för läsaren och göra resultatet mer tydligt i relation till 
studiens syfte ändrades benämningarna av huvudområdena efter det mönster som 
karaktäriserade dem. Avoid Score Pollution benämndes Med läroplanen som grund eftersom 
tre principer visade att lärares resonemang innebar att de värnade om styrdokumentens 
intentioner. Do no harm benämndes Omsorg för eleven då tre principer visade på lärares vilja 
att se till elevens behov före andra. Huvudområdet Institutionella förutsättningar behöll sitt 
namn då benämningen på huvudområdet beskrevs av tre principer som framkom. Slutligen 
diskuterades resultatet i resultatdiskussionen. 
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5 Resultat: Principer för bedömning  
 
I resultatet presenteras principer för bedömning och deras kvaliteter som framkommer av 
lärarnas berättelser och som delas in i tre huvudområden. Principerna inom respektive 
huvudområde kommer till att börja med att illustreras av övergipliga figurer för att sedan 
beskrivas mer ingående i löpande text.  
 
 

5.1 Med läroplanen som grund 
 

Med läroplanen som grund   
          
▪ Principen att följa kursmål och betygskriterier 
       
▪ Principen att motstå yttre tryck   
       
▪ Principen att förtjäna sitt betyg    
          

 
Figur 2. Tre principer framkommer under huvudområdet med läroplanen som grund och beskrivs under 
rubrikerna 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3. 
 

5.1.1 Principen att följa kursmål och betygskriterier 
Lärare beskriver på olika sätt att de i sin praxis av bedömning arbetar med styrdokumenten 
som grund och de säger också att de har en ambition att följa styrdokumentens intentioner.  
En av de intervjuade säger: ”Kurserna har ju mål och utifrån dem kommer ju betygskriterierna 
och utifrån dem försöker ju jag då göra prov och liknande för att de ska svara mot dem”. 
Lärare beskriver olika situationer där de använder sig av styrdokumenten i det löpande 
arbetet. En lärare förklarar hur han/hon tänker när det gäller att använda sig av 
styrdokumenten: 
 

hur ska jag formulera frågor, hur ska jag formulera instruktioner, hur ska jag se på 
det eleven lämnar in, hur ska jag se på det eleven står och redovisar? 
Bedömningen är ju en jättestor del av det här jobbet […] väldigt mycket, så 
funderar man utifrån kurskriterierna och försöker relatera till det mesta som man 
gör. 

 
En annan lärare hänvisar till sin legalistiska sida och säger att han/hon har sina mål tydliga för 
sig. Lärare hänvisar också till sin yrkeserfarenhet när det kommer till att göra en säker 
bedömning av eleverna med uttryck som: ”när man har jobbat i tio år så har man […] ett 
väldigt stort referensmaterial” eller: ”det sitter i ryggmärgen”.  
 
Kommentarer: Av resultatet framgår att lärare strävar efter att arbeta i enlighet med skolan 
styrdokument. När det kommer till bedömning ger lärare uttryck för att de följer principen att 
utgå ifrån kursmål och betygskriterier. 
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5.1.2 Principen att motstå yttre tryck 
En aspekt som lärare anser att de inte påverkas av vid bedömning är den kollegiala 
diskussionen om elevers egenskaper och uppträdande. Lärare talar om faran med att tillskriva 
eleverna olika egenskaper beroende på hörsägen och det beskrivs av en lärare med orden:  
 

Alltså obstinata elever, eller elever som bråkar och bänglar hos andra lärare, att 
jag får höra det, det rör mig inte i ryggen. Alltså jag skulle aldrig någonsin låta det 
påverka min betygsättning  

 
Lärare anser också att de inte låter sig påverkas av föräldrarna, rektorn eller skolans 
administrativa personal som exempelvis studie- och yrkesvägledaren. Dock beskriver en 
lärare att rektorn påpekat för en kollega att han/hon satte för många IG:n på eleverna. En 
annan av de intervjuade lärarna säger samtidigt att han/hon blivit uppmanad att låta eleven ta 
genvägar för att uppnå ett högre betyg av den administrativa personalen på skolan. Det är 
emellertid ingenting som lärare anser att de låter sig påverkas av. Lärare beskriver sin 
situation som stressfylld men säger att de inte tror att det påverkar bedömningen. 
 
Kommentarer: Lärare anser att de inte låter sig påverkas av institutionella förutsättningar 
såsom kollegor, elever och stress. De ger uttryck för att de använder sig av principen att 
motstå yttre tryck. 
 

5.1.3 Principen att förtjäna sitt betyg 
Lärare säger uttryckligen att det krävs att eleverna gör sig förtjänta av sina betyg genom att 
visa det kunskapsmässigt. Om det står och väger mellan två betyg anser de att eleven behöver 
visa att han/hon är värd det högre betyget. Annars tilldelas eleven det lägre betyget oavsett 
dennes uppträdande. En lärare säger att det finns kollegor som ger eleverna högre betyg för att 
bättra på deras självförtroende vilket han/hon tar avstånd ifrån och menar istället att då är det 
bättre att försöka bekräfta eleverna på andra sätt. Under intervjuerna ställdes de även inför ett 
dilemma1. På det svarade lärare att om eleven inte har uppnått betygskriterierna för det betyg 
han/hon eftersträvat så sätter de det lägre betyget. En lärare beskriver det med följande ord: 
”Har de inte uppfyllt kriterierna [läs för godkänt], så måste man ju sätta ett icke godkänt”.  
 
Kommentarer: Lärare anser att de följer betygskriterierna när det står och väger mellan två 
betyg. Principen de ger uttryck för är att eleven ska förtjäna sitt betyg. 
 
 

                                                 
1 De ombads berätta hur de skulle resonera i ett fall där en elev har gjort sitt bästa på lektionerna och kämpat för 
att uppnå ett särskilt betyg men inte når dit i slutändan och hur de gör sin slutliga bedömning av den eleven. 
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5.2 Omsorg för eleven 
 

Omsorg för eleven   
          
▪ Principen att sätta "Flitbetyg"    
       
▪ Principen att värna om elevens framtidsutsikter 
       
▪ Principen att tänja betygskriterierna   
          

 
Figur 3. Tre principer framkommer under huvudområdet omsorg för eleven och beskrivs under rubrikerna 5.2.1, 
5.2.2 och 5.2.3. 
 

5.2.1 Principen att sätta ”Flitbetyg” 
Det visar sig att lärare vid speciella tillfällen frångår betygskriterierna till fördel för eleven. 
Lärare hänvisar till att en förutsättning för att bli aktuella för den typen av bedömning är att 
eleverna är ambitiösa och ödmjuka. När elever som ligger på gränsen mellan två betygsteg, 
kämpar och gör sitt bästa för att uppnå ett visst betyg, uppger lärare att de har frångått 
betygskriterierna och satt ett högre betyg. I dessa fall har det främst handlat om elever som 
borde ha tilldelats betyget icke godkänt men som har tilldelats betyget godkänt. De specifika 
situationerna kan beskrivas genom följande citat:  
 

en elev har varit på lektionerna och kämpat […] jobbat, men ändå inte nått [läs 
godkänt] och det är relativt nära, så då har det hänt att man ändå i betygsättningen 
har satt ett godkänt. Jag vet att det är inte många elever men […] jag minns dem 
för att man kände kanske att ’ja […] det blev kanske inte riktigt rätt’. Och då är 
det ju […] yttre faktorerna kanske […] omsorg, omtanke om eleven gör att man 
sätter betyget fast […] skulle det rent gå efter betygskriterierna så har inte eleven 
de kunskaper som krävs. 

 
En lärare beskriver att: ”står man och väger så hellre friar man än fäller” och en annan 
uttrycker följande: ” ’Jamen vad tusan, det får bli det högre betyget’ […] ’ja vad gör det här 
om hundra år ungefär’”. Uttalandena gjordes angående situationer när det står och väger 
mellan två betygsteg och lärare känner sig osäkra på den slutgiltiga bedömningen.  
 
Kommentarer: Lärare ger uttryck för att när det står och väger mellan två betygssteg sätter de 
av princip ett ”Flitbetyg”. 
 

5.2.2 Principen att värna om elevens framtidsutsikter 
En annan aspekt av omsorg för eleven är lärares omtanke för elevernas framtid. Eller närmare 
bestämt vilka konsekvenser deras bedömning kan få för eleverna framöver. Lärare uppger att 
det är möjligt att de påverkas av elever som uttalar sina mål med framtiden, till exempel deras 
förhoppningar om att bli tandläkare och de betyg de därmed behöver för att bli antagen till 
universitetet. Lärare uppger samtidigt att det inte är något som sker medvetet. Lärare säger att 
de inte anser sig påverkas av elevernas förväntningar på höga betyg men uppger samtidigt att 
de inte kan vara helt säkra. Däremot beskriver en lärare att han/hon har påverkats av en elevs 
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framtida möjlighet att arbeta som elektriker med förklaringen att: ”Ja men alltså ska jag 
hindra dem från att bli elektriker och kunna jobba, bara för att […] de inte kunde […] provet”. 
Återigen var beskrivningen ett gränsfall mellan betygen icke godkänd och godkänd. Lärare 
beskriver att de upplever att de påverkas av att intagningspoängen på högskolan stigit och på 
så vis ökar det även deras benägenhet att sätta högre betyg.  
 
Kommentarer: Det förekommer att lärare ger eleverna högre betyg av omtanke för deras 
framtid. Lärare ger uttryck för att de använder principen att värna om elevens framtidsutsikter. 

 

5.2.3 Principen att tänja betygskriterierna 
Lärare säger inte uttryckligen att de tänjer betygskriterierna men dock är den allmänna 
uppfattningen bland lärare att styrdokumenten är för allmänt hållna. En lärare uttrycker sig så 
här i frågan: ”de är för allmänt hållna tycker jag […] det finns ett ganska stort utrymme för 
tolkning för oss lärare”. Ytterligare en aspekt som nämns är att humanioraämnet de undervisar 
i har en stor grad av tolkningsutrymme. Lärare uttrycker att bedömning har ett inslag av 
subjektivitet och en av dem kommenterar det med orden:  
 

Men när det gäller själva betygskriterierna så är de ju […] fortfarande oerhört 
yviga och bygger på lokala och enskilda bedömningar i väldigt hög [läs grad] 
[…]jag tror inte att någon betygsbedömning inte har inslag av subjektivitet  

 
Lärare upplever det som svårt med situationer där elever kämpar men inte riktigt når upp till 
betygskriterierna för godkänt och en lärare förklarar att han/hon: ”vill ju att alla ska få 
godkänt”. Läraren upprepar att han/hon vill att alla ska få godkänt senare i intervjun men med 
motiveringen att det hör till lärarens uppdrag att eleverna ska få minst godkänt. Läraren ger en 
omfattande beskrivning över de extra stödåtgärder som tillkommer för att hjälpa eleven att 
uppnå ett godkänt men att hans/hennes erfarenhet är att de flesta eleverna till slut når upp till 
ett godkänt genom åtgärderna. Samtidigt reflekterar samma lärare över att kriterierna för 
godkänt är allmänt hållna och om situationer med elever som kämpar för att få ett godkänt 
betyg så säger han/hon att: ”ja […] kanske är det så att man ser på kriterierna på ett annat sätt 
för den eleven […] man är mer kritisk […] ja alltså man försöker bena ut det lite mer: ’vad 
menas egentligen med det här kriteriet?’”. 
 
Kommentarer: Lärare uttrycker att de använder sig av principen att tänja på betygskriterierna. 
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5.3 Institutionella förutsättningar 
 

Institutionella förutsättningar  
          
▪ Principen om stresshantering    
       
▪ Principen att skydda sig från merarbete   
       
▪ Principen att ge efter för yttre tryck   
          

 
Figur 4. Tre principer framkommer under huvudområdet institutionella förutsättningar och beskrivs under 
rubrikerna 5.3.1, 5.3.2 och 5.3.3. 
 

5.3.1 Principen om stresshantering 
Stress är en faktor som lärare återkommer till flera gånger under intervjun. En lärare ansåg att 
tidpunkten för samtalet kanske inte var något bra tillfälle för att beskriva dennes situation 
eftersom det var mycket arbete vid tidpunkten för samtalet. Lärare tar upp flera aspekter som 
leder till stress så som många elever, krav på individualisering av deras undervisning, korta 50 
poängskurser som innebär att många slutbetyg ska sättas på kort tid2. Ytterligare en aspekt 
som en lärare tar upp är att: ”man ska liksom gladeligen ta alla möjliga andra småjobb på 
sidan om som dyker upp”, vilket enligt läraren ökar stressnivån. Lärare själv tror inte att 
stressen påverkar bedömningsarbetet medvetet men säger samtidigt att bedömningen 
omedvetet inte blir lika bra på grund av trötthet. Det beskrivs av en lärare med följande ord: 
”Jag tror inte att jag ändrar något i min bedömning, det tror jag inte. Sen att bedömningen inte 
blir lika bra, därför att jag är trött. Men det är ju ingenting som jag kan bevisa, men jag tror att 
det blir så”.  
 
Kommentarer: Det framkommer att lärares bedömning blir lidande av den trötthet stressen 
framkallar. Lärare ger uttryck för att principen om stresshantering används omedvetet. 
 

5.3.2 Principen att skydda sig från merarbete 
Lärare beskriver ett dilemma som uppstår när en bedömning ska göras på de elever som inte 
uppnått målen för godkänt. Ett icke godkänt kan i praktiken innebära att en del elever genom 
en förlängd studiekurs återkommer till skolan och berörda lärare terminen efter. 
Återkommande elever kan enligt lärare leda till att de för att skydda sig själv från den ökade 
arbetsbördan väljer att sätta betyget godkänt istället för icke godkänt. Enligt en lärare kan 
motiveringen vara att eleven ligger på gränsen och: ”då ska jag ändå sitta med det här i 
förlängningen”. En annan lärare beskriver att han/hon har satt ett godkänt betyg istället för ett 
icke godkänt betyg på elever som riskerar att återkomma året efter med motiveringen att: ”Det 
här systemet […] slår tillbaka på en själv, i väldigt hög utsträckning”. Enligt lärare kan kraven 
från omgivningen innebära att det blir lättare att motivera för sig själv att en elev som inte 
uppnått målen ändå tilldelas betyget godkänt.  
 

                                                 
2 En 50 poängskurs är gymnasiets kortaste kurs och innebär 50 timmar.   
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Kommentar: Lärare ger uttryck för att de bedömer elever efter principen att skydda sig själv 
från merarbete. 
 

5.3.3 Principen att ge efter för yttre tryck 
Lärare nämner den gemensamma pressen från elever, föräldrar och rektor och en lärare säger: 
”Ja de tre kan bli ett, och så sitter du där och ska då åtgärda det […] då tror jag det skulle 
finnas en fara att man hamnar i […] ’ja men nu sätter jag G för att bli av med det här 
ärendet’”. Samma lärare uppger att han/hon känner till en kollega som motiverar delar av sina 
utdelade betyg med att arbetsbördan ökar till nästa år. I ett resonemang motiverade läraren 
kollegans motiv med följande citat: 
 

Om man har en sådan rektor som hela tiden ”ja men nu har föräldern ringt och 
eleven vill åtgärda det här”. ”Ja men vi har ju försökt i två år, eleven går i trean 
med tolv IG, det är ju omöjligt” […] ”jo men de vill ändå försöka göra det och det 
och det”. Då kanske man kommer till hans resonemang att ”Jaja, då gör jag väl 
det”. Och så sätter man G för att slippa det där, så det tror jag att man kan […] att 
en rektor skulle kunna trycka på så mycket så att det åtgärdas 

 
Kommentar: Resultatet visar att lärare låter sig påverkas av den gemensamma pressen från 
elever, föräldrar och rektor, det vill säga omgivningen. Lärare ger uttryck för att de använder 
sig av principen att ge efter för yttre tryck. 
 
 

5.4 Sammanfattande kommentarer 
 
Sammanfattningsvis framkommer det att lärare utgår från principen att följa kursmål och 
betygskriterier samt principen att en elev måste förtjäna sitt betyg men i situationer där det 
står och väger mellan två betygssteg visar det sig att lärare också använder sig av principen att 
sätta ”Flitbetyg”. Dessutom framgår att lärare frångår betygskriterier genom att tillämpa 
principen att tänja på betygskriterierna. Lärare ger också uttryck för att de använder sig av 
principen att motstå yttre tryck i sin bedömning men samtidigt går det att konstatera att de 
också använder sig av direkt motsatta principer som att ge efter för yttre tryck och att värna 
om elevers framtid. Två andra principer som framkommer är principen om stresshantering 
och principen att skydda sig från merarbete. 
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6 Diskussion 
 
Till att börja med kommer metoden att diskuteras och efter det följer en diskussion om 
resultatet och slutsatser som kan dras. Till sist följer en avslutande reflektion som lyfter fram 
andra intressanta aspekter som framkommit av studien och förslag på vidare forskning. 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
När det kommer till studiens urval och avgränsningar går det att diskutera huruvida fler 
intervjuer kunde har genomförts för att öka validiteten men vi anser emellertid att vår studie 
blev bättre av ett begränsat antal intervjuer. Vårt syfte var delvis att fördjupa oss i lärarnas 
principer för bedömning vilket möjliggjordes av vi koncentrerade oss på att undersöka fem 
lärares praxis. Om vi hade utökat antalet intervjuade lärare hade inte en lika noggrann och 
djupgående analys varit möjlig med tanke på den begränsade tid som stod till förfogande. Det 
är också viktigt att nämna att studien inte kan anses svara för alla lärare i gymnasieskolan men 
ger däremot en inblick i hur lärare kan resonera kring principer för bedömning. Vår ambition 
är inte att generalisera verkligheten utan att enbart visa på hur lärare resonerar. När det gäller 
objektivitet går det att resonera kring hur mycket våra egna åsikter och erfarenheter påverkat 
lärarnas svar. Vår ambition har varit att förutsättningslöst förhålla oss till de åsikter som 
framkommer i intervjuerna och i efterhand kritiskt analysera huruvida beskrivningarna från 
intervjuerna var påverkade av exempelvis ledande frågor. Vi anser att pilotintervjun har 
bidragit till att justera intervjuguiden väl och att vi tillsammans under intervjuerna 
kompletterade varandra med frågor riktade till de intervjuade för att i så hög grad som möjligt 
öka reliabiliteten. När det gäller det praktiska genomförandet av intervjuerna anser vi att 
själva upplägget med intervjun att inleda med öppna frågor för att sedan specificera med hjälp 
av att tala i bildspråk och avsluta med ett antal dilemman fungerade bra. Intervjuns upplägg 
gav oss uttömmande beskrivningar av det som avsågs undersökas. När det gäller analysen var 
det givande att göra utskrifterna av intervjuerna tillsammans. Nackdelen med gemensamma 
utskrifter var att det tog lång tid men fördelarna var fler. Dels var en fördel att reliabiliteten 
ökade vid den gemensamma tolkningen genom att vår uppfattning om datas innebörd visade 
sig vara liknande. Dels var en fördel att en gemensam utskrift medförde en gemensam första 
tolkning vilket inte hade varit fallet om vi delat upp arbetet. Om vi hade delat upp arbetet 
hade vi inte kunnat se om våra tolkningar under utskriftsfasen överensstämde med varandra. 
Vid den avslutande presentationen av resultatet valde vi att dela in data i tre huvudområden 
med forskningen som grund. Indelningen var nödvändig eftersom olika inslag i forskningen 
var användbara medan forskningen som helhet inte var tillämpbar. Genom att skapa tre 
huvudområden anser vi att vi lyckats koppla lärarnas beskrivning till den forskning som 
beskrivits i bakgrunden samt att det tydliggjort resultatet på ett överskådligt sätt. Teorierna 
och det deduktiva inslaget i studien har varit till stor hjälp för att hitta konkreta principer men 
däremot var risken med att använda sig av teoretiska glasögon att vi skulle missa andra 
intressanta aspekter som inte nämns i forskningen. Samtidigt var risken att vi utan de 
teoretiska glasögonen inte skulle se någonting alls. Vårt resultat har klarlagt specifika 
principer med olika kvaliteter som har kunnat kategoriseras med hjälp av teorierna och 
samtidigt har kunskapen om principerna bidragit till ny teoribildning efter att verkligheten har 
studerats vilket således står för det induktiva inslaget i studien. En abduktiv ansats var 
nödvändig för att bygga upp en fördjupad förståelse. 
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6.2 Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att beskriva och ge en fördjupad förståelse för de principer som ligger 
till grund för lärare i bedömningssituationer. Med hjälp av teorier från forskningen har olika 
principer för bedömning framkommit utifrån lärarnas berättelser och principernas kvaliteter 
har beskrivits. Även principernas förhållande till intentionerna i styrdokumenten har 
beskrivits. Med ovanstående resultat anser vi att syftet är besvarat Vår studie visar att lärare i 
många fall har en motsägelsefull praxis i bedömningsarbetet och de principer som visat sig 
kommer nedan att diskuteras.  
 

6.2.1 Den röda tråden i det motsägelsefulla resonemanget 
Vid en första anblick verkar det som att det inte finns någon logik i lärares bedömningspraxis. 
Lärares agerande är motsägelsefullt likväl som deras sätt att resonera kring deras 
förhållningsätt till bedömning men motsägelserna är i sig den röda tråden. Vi upplever att 
lärare sätter stor vikt vid att fullfölja sitt uppdrag, det vill säga att följa intentionerna i 
läroplanen. Lärare möter samtidigt en verklighet i verksamheten som påverkar dem på olika 
sätt, dels i mötet med eleverna som lärare har ett stort engagemang för och dels i mötet med 
omvärlden som de ska förhålla sig till. Vi upplever att lärare bedömer med styrdokumenten 
som utgångspunkt men att lärare i undantagsfall tillämpar andra principer som står i motsats 
till styrdokumenten, exempelvis principen att bedöma elever efter flit.  Att lärare använder 
olika principer i undantagsfall visar på de inneboende motsägelserna som Colnerud (1997, 
s.629) nämner och som illustreras av Fjellström (2002, s. 77-78) där lärare möter en 
komplicerad verklighet som de förväntas förhålla sig till. Vår slutsats är att undantagsfallen 
sker när lärare möter svåra dilemman som exempelvis när det står och väger mellan två 
betygssteg. Lärares sammantagna agerande illustreras i måltavlan i figur 5 där den grå cirkeln 
visar träffbilden av lärares bedömningspraxis som faller under styrdokumenten för bedömning 
och där lärare i undantagsfall bedömer efter andra grunder. 
 

 
 
Figur 5. Måltavlan visar den sammantagna bilden av lärares bedömning 
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6.2.2 Svårigheterna att kategorisera principer 
Vi vill peka på att det är svårt att kategorisera verkligheten därför att lärares 
bedömningspraxis inte är svart eller vitt. De val som lärare gör i olika situationer är i likhet 
med Colneruds (1997, s. 630) resonemang olika sammanlänkade förutsättningar, det vill säga 
att lärare dagligen möter val som kräver snabba beslut med många faktorer att ta hänsyn till. 
Det är svårt för lärare att själv bedöma om deras beslut varit rätt eller fel och vilka principer 
som ledde fram till beslutet. I själva verket anser vi att lärare medvetet eller omedvetet 
utarbetat den moraliska kompetensen som Fjellström (2002, s.88) efterfrågar, det vill säga ett 
praktiskt tillvägagångssätt för att hantera skolans komplexa bedömningssituationer. Med 
ovanstående resonemang är det således även svårt att i huvudområden dela in de principer 
som framkommer av den komplexa verklighet som lärare befinner sig i. Indelningen i 
huvudområden var emellertid nödvändigt för att söka efter och dela in olika specifika 
principer och få en förståelse för vad de innebär, det vill säga vilka specifika kvaliteter som 
finns inom de tre huvudområdena för principer. För indelningen fungerade Green et al. (2007, 
s. 1001) och Colneruds (1997, s. 630, 632-633) teorier som en bra grund för att skapa 
huvudområden för principer. För att beskriva resultatet ytterligare har vi gjort en illustration 
av lärares träffbild som beskriver de principer för bedömning som vi hittat. I Figur 6 visas de 
nio principer som framkommit och placeringen visar hur de förhåller sig till intentionerna i 
styrdokumenten. De tre principerna inom huvudområdet med läroplanen som grund anser vi 
faller in under intentionerna i styrdokumenten och är de principer som oftast tillämpas. Fyra 
principer faller utanför intentionerna i styrdokumenten och sker i undantagsfall. Svårigheten 
att kategorisera verkligheten innebär också att vissa gråzoner kan skönjas i principerna. Det 
finns två principer som befinner sig i gränslandet och är svåra att placera. Den ena principen, 
att tänja på kriterierna, är svår att placera då lärarnas agerande både kan innebära att lärare 
bedömer efter intentionerna i styrdokumenten eller att kriterierna tänjs så pass mycket att det 
inte längre följer intentionerna. Den andra principen, om stresshantering, är svår att placera då 
den inte behöver innebära att lärare lättar på sin bedömning så pass mycket att intentionerna i 
styrdokumenten frångås men kan mycket väl innebära det. De svårplacerade principerna 
illustreras genom deras placering i figur 6 och de streckade linjerna. De svarta pilarna i 
figuren symboliserar att lärares agerande inte är statiskt utan rör sig fram och tillbaka 
beroende på situation. 
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Figur 6. Visar det sammantagna resultatet av analysen. Utöver ”måltavlan” utökas den med de tre 
huvudområdena av principer och hur de samspelar med varandra. 
 

6.2.3 Det strukturella likvärdighetsproblemet 
Principen att tänja på kriterierna belyser det strukturella likvärdighetsproblemet som 
Skolverket (2009b, s. 6; 2000, s. 56) tar upp. Skolverket har konstaterat att den likvärdiga 
bedömningen inte förbättrats trots kompetensutveckling, lokal utveckling och konkretisering 
av betygskriterierna. Det har inte heller gått att konstatera några större skillnader vad gäller 
exempelvis de bedömda elevernas modersmål eller kön. Vi tror att alla utredningar, riktlinjer 
och den kompetensutveckling som genomförts flyttar fokus från kärnan av problemet och vi 
menar att större fokus bör läggas på att studera på vilken grund lärare gör sin bedömning. Det 
är lärare som i slutändan gör en bedömning och sätter betygen, det vill säga att politikernas 
intentioner och intentionerna i styrdokumenten ska filtreras genom lärare. Lärares filter utgörs 
av deras värderingar och de principer de tillämpar vid bedömning. I likhet med Kroksmarks 
(2002, s. 74-75) resonemang tror vi att det nuvarande målrelaterade betygssystemet öppnar 
upp för olika tolkningar vilket kan medföra att principer som exempelvis tänja på kriterierna 
är lättare att tillämpa. I enlighet med Danell (2003, 18-19; 2006, s. 5-7) kan lärare fungera 
som reformstörare och acceptera reformer utåt men i praktiken inte fullfölja förändringarna. 
Vi tror att en orsak till att arbetet som har genomförts för att förbättra den likvärdiga 
bedömningen inte fungerat delvis kan bero på lärares roll som reformstörare. Anledningen till 
lärares agerande som reformstörare är att lärare i bedömningssituationen följer principer som 
grundar sig i omsorg för eleven i kombination med yviga och otydliga betygskriterier och det 
visar sig genom att lärare exempelvis tänjer på betygskriterierna. Vi anser att allt för mycket 
fokus har lagts på att diskutera och studera målen och betygskriterierna när fokus också borde 
ligga på att blottlägga lärares olika principer för bedömning. Oavsett betygssystem kommer 
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lärare att slitas mellan att bedöma med läroplanen som grund och omsorg för eleven, med 
andra ord Greens et al. (2007, s. 1001) principer om Avoid score pollution och Do no harm. 
 

6.2.4 Institutionerna skapar sina egna problem 
Det är också intressant att jämföra resultatet av djupintervjuerna med slutsatserna från Popes 
et al. (2009, s.780) forskning. Forskningen visade att institutionella krav leder till majoriteten 
av konflikterna i lärares uppdrag där konflikter mellan institutionella krav och elevers behov 
är den största delen och den näst största delen är konflikten mellan institutionella krav och 
lärares behov. Vår studie stärker Popes et al. slutsatser då de principer för bedömning som 
lärare ger uttryck för bland annat återfinns i konflikten mellan institutionella krav och 
elevernas behov. Konflikten som uppstår mellan exempelvis principen att följa kursmål och 
betygskriterier och principen att värna om elevens framtidsutsikter ger en mer talande bild av 
de konflikter som Pope et al. beskriver. En annan intressant aspekt av vårt resultat går att 
koppla till Popes et al. andra slutsats att den näst största delen är konflikten mellan 
institutionella krav och lärares behov. Vårt resultat visar att de institutionella kraven råkar i 
konflikt med de institutionella förutsättningarna. Konflikten visar sig i att principerna att ge 
efter för yttre tryck, skydda sig själv från merarbete och principen om stresshantering hamnar 
i konflikt med exempelvis principen att följa kursmål och betygskriterier. Allt för hårda krav 
från politiker, skolverket och rektorer driver i själva verket lärare utanför intentionerna i 
styrdokumenten vilket sannolikt inte är dessa aktörers ursprungliga syfte. Samtidigt behöver 
den ekonomiska verkligheten för skolans belysas. Stress nämns som en omedveten princip för 
bedömning som kan påverka elevernas betyg. Det går således att ställa sig frågan om stressen 
och den brist i den likvärdiga bedömningen som den orsakar beror på bristen på ekonomiska 
förutsättningar i skolan? Den frågan berör Danell (2003, s. 18-19) som lyfter fram att lärares 
nyckelroll i skolan gjort att lärare efter kommunaliseringen av skolan har slitits mellan den 
ekonomiska verkligheten och kravet på en god kvalitet och lärares sätt att hantera den 
situationen har säkerligen påverkat skolan.  
 
 

6.3 Avslutande reflektion 
 

6.3.1 Den kloka individualiseringen 
Vare sig lärare upplever deras uppdrag som positivt eller negativt så är deras skyldighet att 
genomföra det riksdagen fattar beslut om. I likhet med Carlgren (2002, s. 20) kan det finnas 
ett glapp mellan det riksdagens anser som genomförbart och den verklighet lärare möter i 
verksamheten. Vår bild av lärares verklighet är att uppdraget är komplext och dagligen kräver 
svåra avvägningar och beslut. Vi upplever att styrdokumenten inte kan hantera alla situationer 
som lärare möter. Problemet är dock att ibland tenderar samhällsdiskussionen att bortse från 
det faktum att inget styrdokument kan innefatta alla de situationer som lärare möter i skolan. 
Snarare bestäms den likvärdiga bedömningen av hur väl rustad lärare är för att möta och 
hantera situationer vilket även efterfrågas av Fjellström (2002, s. 82, 88). I likhet med hans 
resonemang anser vi att lärare använder sig av den kloka individualiseringen, mer eller 
mindre medvetet, vilket innebär att lärare fungerar som ett smörjmedel i skolans maskineri. 
Med det menar vi att lärare vid bedömning väger in olika faktorer som spelar roll och därefter 
göra ett rationellt val. Om lärare å ena sidan slaviskt följer betygskriterierna riskerar skolans 
mål att undermineras eller å andra sidan helt godtyckligt bedömer efter eget tycke riskerar 
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betygsystemet att tappa sin funktion. Slutligen vill vi påpeka att de faktorer som spelar in i 
lärares val även finns inbyggda i styrdokumenten, som visades i bakgrunden, där olika mål 
kan uppfattas vara i konflikt med varandra (Lpf 94, 2006, s. 9; Skolverket, 2004, s. 47). 
 

6.3.2 Principerna för bedömning skapar andra betygskriterier 
Vi har i studien kunnat konstatera att lärare använder sig av den kloka individualiseringen och 
har dragit den intressanta slutsatsen att sex av de principer som framkommer befinner sig 
utanför intentionerna i styrdokumenten (se figur 6). Att principerna befinner sig utanför 
intentionerna i styrdokumenten innebär i praktiken att andra betygskriterier än de som 
skolverket har slagit fast tillämpas av lärare där det allra tydligaste exemplet är när lärare 
bedömer efter flit och ambition vilket enligt Skolverkets (2009a, s. 17) rekommendationer 
uttryckligen är felaktigt att bedöma efter. Principerna förvandlas till dolda kriterier som faller 
utanför betygskriteriernas ramar. I likhet med resonemanget ovan om det omöjliga i att skapa 
styrdokument som kan hantera alla situationer som lärare möter så visar resultatet på hur 
lärare löser det dilemmat i praktiken och om det är önskvärt eller ej går att diskutera. Vi kan i 
alla fall konstatera att den förenklade politiska debatten om skolan sker ur ett allt för 
ekonomiskt perspektiv. I likhet med ekonomins värld eftersträvas allt mer av mätningar och 
kontroller vilket bland annat visar sig i kvalitetsredovisningens kontrollerande karaktär 
(Danell, 2006, s. 14-15). Problemet med det ekonomiska perspektivet är dock att lärare och 
elever inte fungerar som matematiska maskiner där ett antal variabler förs in som leder till ett 
visst resultat. I den matematiska världen är ett plus ett två, men i lärares möte med eleven och 
omvärlden kan ett plus ett bli någonting helt annat och vi eftersträvar därför en 
verklighetsbaserad diskussion om skolan. Idag fungerar lärare som smörjmedel i skolans 
maskineri och löser problem som uppkommer dagligen och vi menar inte att det är dåligt utan 
snarare nödvändigt. Den likvärdiga bedömningen är ett viktigt mål som kräver någon form av 
styrdokument för bedömning men likafullt är det människor som ska tillämpa styrdokumenten 
och då kan vi inte bortse från den mänskliga faktorn. För att förbättra den likvärdiga 
bedömningen anser vi att lärare behöver ges förutsättningar och stöd att öka medvetenheten 
om sin bedömning. Med en ökad medvetenhet är lärare bättre rustade att kunna balansera den 
komplexa verkligheten med de betygskriterier som ska bestämma det slutgiltiga resultatet.  
 

6.3.3 Vidare forskning 
Vi anser att resultatet i vår studie stärker Popes et al. (2009, s. 781-782) och Colneruds (1997, 
s. 634) uppfattning att det behövs mer forskning för att förstå vilka val lärare möter i skolan 
och hur de hanterar dessa samt att studera lärares erfarenhet av att väga etiska överväganden 
mot institutionella krav så som styrdokumenten för bedömning. Särskilt visar vår studie på att 
forskningsfältet om principer för bedömning bör utvecklas inte minst för att bidra till att 
uppfylla en så likvärdig bedömning som möjligt. Vi ser att med mer tid och resurser skulle det 
vara intressant att bygga vidare på studiens resultat och bredda studien till att omfatta fler 
lärare i syfte att hitta och förstå fler principer för bedömning.  
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Bilaga 
 

Guidefrågor: 
 
Beskriv för oss hur du praktiskt går tillväga vid bedömning med följande verktyg? 

 
Hur ser det praktiska förfarandet för att bedöma och sätta betyg ut? 
Vad är för- respektive nackdelar med bedömningsformen? 
T.ex. vid prov, grupparbete, och enskilt arbete. 
 

• Kan du erinra dig om någon eller några situationer där du upplevt att du fått göra svåra 
överväganden? 

• Kan det finnas några yttre omständigheter som du upplever kan påverka din 
bedömning? 

• Vad är din personliga inställning till det betygskriterierna som gymnasieskolan 
använder sig av? Känner du att din inställning påverkar ditt praktiska 
bedömningsarbete? 

 
Diskussion utifrån självvärdering av lärarens bedömning kontra skolverkets uppdrag 
 

• Styrdokumenten kring betyg och bedömning ska enligt skolverket vara gällande. 
• Utöver deras syn finns det en omvärld som kan skapa dilemman vid bedömning.  
• Var skulle du vilja placera din praktiska bedömning och betygsättning i förhållande till 

ovanstående? 
 
Scenarier och dilemman: 
 
Upplever du att en kollegial diskussion om en elev kan påverka hur du sätter deras betyg. Det 
vill säga om diskussioner har förts om t.ex. uppförande och bemötande från elevens sida med 
mera. (Social conformity norms) 
 
Hur skulle du resonera i ett fall där en elev har gjort sitt bästa på dina lektioner och kämpat för 
att uppnå ett visst betyg men når inte dit i slutändan. Hur gör du din slutliga bedömning och 
betygsättning av den eleven? (Do No Harm/Avoid Score Pollution) 
 
Har du någon gång påverkats av utomstående faktorer i din bedömning och betygsättning? 
Exempelvis, rektor, kollegor, studievägledare, lärare, elever. (Self protecting norms) 
 
 
Kan du i övrigt erinra dig situationer som påverkar din bedömning och betygsättning?  
 
Dilemma från intervju 1: 
Har du någon gång mött en situation där en bedömning och betygsättning ska göras på de 
elever som inte uppnått målen för godkänt. Där ett icke godkänt i praktiken kan innebära att 
en del elever genom en förlängd studiekurs återkommer till skolan och den berörda läraren 
terminen efter. Hur har du agerat i dessa fall? Känner du igen dig i diskussionen om att 
läraren för att skydda sig själv från den ökade arbetsbördan väljer att sätta betyget godkänt 
istället för icke godkänt? 
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