
EXAMENSARBETE

Det tolkningsfria utrymmet
om svensklärares bedömning av en elevtext i Svenska 1

Emma Stenvall

Lärarexamen, avancerad nivå
Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 
 

 

 

 

 

Det tolkningsfria utrymmet 
– om svensklärares bedömning av en elevtext i Svenska 1 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Stenvall 

 
 
 

Examensarbete 15 hp 
Avancerad nivå 

VT-2012 
 

 
 

 
Handledare: Stefan Lundström 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för Konst, kommunikation och lärande 
 



 
 

Förord 

Till att börja med vill jag tacka de informanter som ställt upp i undersökningen och för att ni 
tog er tid att medverka trots att ni hade mer än fullt upp med annat vid den här tidpunkten på 
terminen. Sedan vill jag rikta ett tack till min handledare Stefan Lundström för att du stöttat 
mig så att mitt arbete kunnat utvecklas och bli bättre.  

Sist men inte minst ett stort tack till min underbara familj; min sambo Per, min son Hugo och 
mina föräldrar, för ert stora stöd under hela min studietid och för att ni på alla sätt gjort det 
möjligt för mig att kunna uppfylla min dröm! Tusen tack! 

 

Emma Stenvall 

Maj, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Den här kvalitativa undersökningen syftar till att ta reda på hur fyra svensklärare uppfattar 
ämnesplanen för Svenska 1 samt hur deras tolkning av kunskapskraven i ämnesplanen 
påverkar bedömningen av en elevtext. Bland informanterna upplevs ämnesplanen för Svenska 
1 som mer omfångsrik och att kraven är betydligt högre jämfört med kursplanen i Svenska A 
och problemet med kunskapskraven i ämnesplanen är dess ospecifika formuleringar och 
ordval som gör det svårt att avgöra tydliga gränsdragningar mellan de olika kvalitativa 
kunskapsnivåerna. Resultatet av undersökningen tyder också på att lärare till stor del tolkar 
kunskapskraven i ämnesplanen för Svenska 1 på olika sätt. Detta blir tydligt vid bedömningen 
av en elevtext där samtliga fyra informanter utgått från samma kunskapskrav och bedömt 
elevtexten med tre olika betyg – E, D och C, vilket visar på en oroväckande trend för 
likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Informanterna i undersökningen tror att 
sambedömning och undervisning i elevgrupper från blandade gymnasieprogram kan vara ett 
steg i rätt riktning mot en mer likvärdig bedömning och betygssättning. 

 

Nyckelord: Svenska 1, ämnesplan, kunskapskrav, tolkning, bedömning av elevtext, 
likvärdighet 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Hösten 2011 genomgick den svenska skolan en omfattande utbildningsreform. I 
gymnasieskolan implementerades Gy11 som bland annat resulterade i nya ämnesplaner, ny 
betygsskala och nya kunskapskrav. För svenskämnet innebar detta en förändring som 
påverkade allt från innehåll till utförande och bedömning. Som blivande lärare ligger det i 
intresset att ta reda på hur gymnasielärare i svenska uppfattar denna reform och hur den mer 
specifikt påverkar svenskämnet samt hur lärarna tolkar och tillämpar kunskapskraven och 
betygsskalan i praktiken när det kommer till bedömning av en elevtext. 

I den nya ämnesplanen för Svenska 1 läggs fokus på ”skriftlig framställning av texter för 
kommunikation, lärande och reflektion” (Skolverket, 2011a, s. 162). Detta innebär en skillnad 
jämfört med föregående kursplan där skriftlig framställning inte specificerades på samma sätt. 
Detta har i sin tur medfört nya inslag för läraren att utföra och bedöma. Hur varje enskild 
lärare tolkar kunskapskraven och bedömer, till exempel en elevtext, är högst individuellt och 
det är därför av intresse att jämföra hur olika lärare bedömer en och samma elevtext. Skiljer 
sig lärares uppfattningar om ämnesplanen och kunskapskraven åt? Påverkar deras personliga 
tolkningar bedömningen och i sådana fall hur? I svensk skola eftersträvas likvärdig 
bedömning men hur ser det i praktiken ut? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utröna och beskriva hur gymnasielärare i svenska uppfattar 
ämnesplanen för kursen Svenska 1, samt om deras uppfattningar och tolkningar av 
kunskapskraven medför att det uppstår skillnader vid bedömningen av en elevtext. 

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 
• Vilka uppfattningar har gymnasielärare i svenska om ämnesplanen för Svenska 1 

gällande innehåll, kunskapskrav och betygsskala? 
• Hur bedömer fyra olika gymnasielärare i svenska en och samma elevtext utifrån de 

aktuella kunskapskraven för kursen i Svenska 1?  
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2. Bakgrund 

För att få en förståelse för vilka tankar som ligger bakom de förändringar som skett i 
skolväsendet 2011, ges här en kort historisk tillbakablick från tiden då det relativa 
betygssystemet togs i bruk och utvecklingen fram till idag. Detta gäller synen på kunskap och 
lärande samt de styrdokument och betygssystem som styr skolväsendet. I bakgrunden 
diskuteras även ämnesplanen för Svenska 1 mer i detalj, syftet med bedömning och 
betygssättning samt rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning. 

2.1 Från ett relativt till ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 

Det relativa betygssystemet växte fram med det industriella samhället där ”en successivt 
framväxande, alltmer differentierad arbetsmarknad ökade behoven av att kunna bedöma 
mänskliga egenskaper och förmågor i olika avseenden” (Selghed, 2006, s. 75). Positivismen 
kom att prägla synen på kunskap samt hur kunskapen kunde fastställas eller bedömas. 
Kunskap sågs som något objektivt och mätbart - kvantitativt - och olika mätinstrument togs 
fram för att kunna fastställa ”vem som kunde vad” (Selghed, 2006, s. 76). Positivismen är 
nära sammankopplad med den empiriska kunskapsuppfattningen och tanken om att barnets 
inre ses som en tom tavla som fylls med erfarenheter under livets gång och ny kunskap vinns 
genom att vi utforskar världen med hjälp av våra sinnen. Kunskapen blir någonting relativt 
eftersom vår kunskap om verkligheten hela tiden växer och genomgår ständiga förändringar. 
Numera förknippas empirismen främst med den psykologiska riktningen behaviorismen och 
dess syn på hur människan fungerar och tron om att det objektivt går att mäta psykiska 
förmågor som kunskap (ibid). 

Det var mot denna teoretiska bakgrund, ett ökande antal realskolelever och därmed kravet på 
urvalsgrundande betyg, samt en strävan efter att göra betygen så rättvisa som möjligt, som det 
relativa betygssystemet infördes 1962. Det hade en femgradig sifferskala och normerande 
centralprov i engelska, svenska och matematik. ”Ambitionen med det relativa betygssystemet 
var att skapa ett tillförlitligt, mätsäkert, objektivt och rättvist betygssystem som kunde 
användas för ett demokratiskt och jämlikt urval till högre utbildning” (Eklöf, 2011, s. 69). 
Betygen i det relativa betygssystemet skulle fördelas enligt normalfördelningskurvan för 
landets samtliga elever i samma ämne, med procentfördelningen 7, 24, 38, 24, 7 (Selghed, 
2006, s. 79). Det var alltså medelbetyget tre som skulle ges till mer än en tredjedel av rikets 
elever medan endast ett fåtal skulle ges betyget 1 eller 5. Redan från införandet riktades stor 
kritik mot betygssystemet, och i takt med framväxten av mer konstruktivistiska synsätt och en 
annan, kvalitativ syn på kunskap, ifrågasattes tidigt möjligheten att mäta kunskap objektivt då 
man menar att kunskapserövrandet snarare handlar om en subjektiv tolkningsprocess av 
omvärlden. Den rangordnande principen av eleverna ansågs bidra till konkurrens mellan 
eleverna vilket inte alls var målsättningen i läroplanen (Selghed, 2006). Betygen förtäljde inte 
heller någonting om elevernas egentliga kunskaper då de snarare relaterades till individers 
kunskaper i förhållande till varandra inom samma ämne.  

Ett samhälle återigen i förändring, en ny styrning av skolväsendet, från regelstyrning till mål- 
och resultatstyrning och decentralisering av skolan, ökade kompetenskrav samt en förändrad 
syn på kunskap och lärande – från positivistisk till konstruktivistisk - var, tillsammans med 
den stora kritiken mot det relativa betygssystemet anledningarna till utformningen av det 
nuvarande betygssystemet (Selghed, 2006; Eklöf, 2011). Efter ett antal olika 
betygsutredningar mellan åren 1969 och 1992 infördes det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet 1994, i vilket ”informationsfunktionen och den pedagogiska funktionen är 
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framträdande […]. Kunskap och lärande ses nu som komplexa, dynamiska och socialt 
situerade processer” (Eklöf, 2011, s. 73-74). Läroplanen (Lpf94) var mål- och resultatstyrd 
och innehöll i kursplanerna både strävansmål och mål att uppnå. Till skillnad från det 
normrelaterade betygssystemet skulle eleverna inte längre bedömas i förhållande till varandra, 
utan istället skulle eleverna bedömas utifrån olika kvalitetsnivåer på kunskap i förhållande till 
uppsatta mål. En av fördelarna med det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, menar 
Davidsson, Sjögren och Werner (2004) är att när betygen kopplas till specifika mål, kan 
kriterierna för betygssättningen presenteras för eleverna tidigt i ett ämne och eleverna får då 
kännedom om vad som krävs för att nå ett visst betyg. 

Kunskapsbegreppet framhävs och tar sig uttryck i de fyra formerna fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet, vilka samspelar och utgör varandras förutsättningar vid kunskapsbildning. 
Faktakunskapen syftar till den informativa delen av kunskap, förståelsekunskapen uppstår när 
fakta får mening för individen, och uttrycks i förmågan att kunna tolka och förklara, 
färdighetskunskapen betonar utövandet och förtrogenhetskunskapen är erfarenhetsgrundande 
och uttrycks genom förmågan att urskilja och bedöma (Davidsson et al., 2004; Selghed, 2006; 
Carlgren, 2011). Detta innebar ökade krav på lärarna att kunna urskilja kvalitativt olika nivåer 
av kunskap och dessutom kunna förklara skillnaden för eleven och dennes föräldrar. De ökade 
kraven medförde i sin tur att de fyra kunskapsformerna vid bedömningen kom att splittras och 
omvandlas till en hierarkisk typologi anpassad till betygsstegen, vilket inte var syftet från 
början menar Carlgren (2011). 

Den dåvarande betygsskalan med siffror hade för gymnasieskolan ersatts av 
betygsgraderingarna Icke Godkänd (IG), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) och Mycket Väl 
Godkänd (MVG). Ett kurssystem hade införts och varje ämne delades in i olika kurser vilka 
hade kursmål och specificerade kriterier för betygen Godkänd och Väl Godkänd. Kriterierna 
för Mycket Väl Godkänd skulle tolkas och utformas lokalt av lärarna. Utöver betygsskalan 
fanns och existerar fortfarande även nationella prov i ett antal ämnen vars syfte är att ge 
information om var eleven befinner sig i sin utveckling i förhållande till målen och för att 
stödja lärarna i deras bedömning och bidra till en mer likvärdig och rättvis betygssättning 
(Eklöf, 2011). I den kvalitetsgranskning Skolverket genomförde år 2000 i 100 kommunala 
skolor, uppdagades stora brister av en rättvis och likvärdig betygssättning och man menade att 
lärarna inte fått tillräckliga förutsättningar att sätta sig in i och skapa en förståelse för det nya 
systemet (Skolverket, 2000). Efter granskningen gjorde Skolverket en revidering av 
kursplanerna och utformade betygskriterier för betyget Mycket Väl Godkänd på grund- och 
gymnasieskolan, vilka blev gällande från hösten 2000. 

Kännetecknande för det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är att ”det är språkligt 
uppbyggt vilket får till följd att det förutsätter samtal bedömare emellan för att komma fram 
till likvärdiga tolkningar av innebörden i de språkliga formuleringar som finns i mål och 
betygskriterier” (Selghed, 2006, s. 57). På grund av detta har även det mål- och resultatstyrda 
betygssystemet fått utstå kritik. Det har visat sig komplicerat att i ett decentraliserat målstyrt 
system lyckas nå en likvärdig betygssättning över hela landet, då man menar att 
introduktionen av det nya systemet varit mycket bristfällig och tolkningsutrymmet av målen 
och betygskriterierna har varit alltför stor (Eklöf, 2011).  
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2.2 Gymnasieskola i förändring 

Under större delen av 2000-talet fördes diskussioner om gymnasieskolan och dess behov av 
förändring. Bristfälliga kunskaper hos eleverna, fallande placeringar internationellt sett, 
brister gällande likvärdig bedömning och betygssättning och betygsinflation ledde till att 
regeringen 2007 tillkallade en särskild utredning som skulle ge förslag till hur en reform av 
gymnasieskolan kunde genomföras (Skolverket, 2011b). Utredningen resulterade i en rapport 
innehållande historik om den svenska skolan, information om det dåvarande skolsystemet och 
dess problematik. Av de slutsatser som drogs presenteras det i rapporten förslag på 
förändringar och detta har sedan fick stå som grund för den gymnasieskolreform som 
genomfördes 2011. En stor del av kritiken mot det tidigare systemet hade bland annat riktats 
mot strukturen på kursplanerna då de ansågs som mycket otydliga. ”Dagens kursplanestruktur 
har […] bidragit till otydlighet. En annan faktor som skapat otydlighet är kursplanernas 
svävande formuleringar som har gjort det svårt att tolka vad som egentligen avses” 
(Gymnasieutredningen, 2008, s. 265). Därför utformades nya styrdokument för Gy11 med en 
ny skollag, ny läroplan, nya ämnesplaner (tidigare nämnt kursplaner), nya kunskapskrav 
(tidigare betygskriterier) och en ny betygsskala. Det övergripande syftet med den nya 
gymnasieskolan är att nå högre kvalitet i utbildningen och att fler elever ska nå målen och 
vara bättre förberedda för vidare studier eller yrkesliv. I betänkandet Tydligare mål och 
kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan skriver Utbildningsutskottet att: 

Tydliga kursplaner är en förutsättning för att alla elever ska ges en likvärdig utbildning. 
Tydliga kursplaner ger också ett ökat stöd för lärarnas uppföljning och bedömning av 
elevernas kunskapsutveckling liksom för rektor att göra uppföljning på verksamhetsnivå. 
Denna kvalitetshöjning medför i sin tur bättre förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. 
(Utbildningsutskottet, 2008/09:UbU9, s. 12)  

Några av de förändringar som, förutom de som nämnts ovan, har skett är: förändringar i 
programstrukturen och nya program med examensmål, tydligare ämnesplaner, två olika 
examina har införts - en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. 
Behörighetskraven för att komma in på gymnasieskolan är nu högre än tidigare och idag krävs 
godkända betyg i minst 12 ämnen för att komma in på ett högskoleförberedande program och 
godkända betyg i åtta ämnen för att komma in på ett yrkesprogram.  
 
2.2.1 Ny betygsskala 
 
Den nya betygsskalan består av sex betygssteg från A-F, varav A-E är godkända betyg och F 
är icke godkänt. ”Den nya skalan och de nya kunskapskraven ska ge bättre förutsättningar för 
tydligare information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning” (Skolverket, 2010, s. 
16). Kunskapskraven relaterar till både ämnets mål och det centrala innehållet. För att få 
betyget E krävs att eleven uppfyller samtliga kunskapskrav för E-nivån, och uppfyller inte 
eleven kunskapskraven för E ges ett F. För att nå betyget C måste eleven uppfylla 
kunskapskraven för C i sin helhet och för att nå betyget A måste alla kunskapskrav för A-
nivån vara uppfyllda. Betyget D ges när eleven uppfyller samtliga kunskapskrav för E och till 
övervägande del kraven för C och betyget blir B när eleven uppfyller kraven för betyget C till 
fullo och till övervägande del för A. För att kunna uppnå en rättvis och likvärdig bedömning 
och betygssättning förutsätts, precis som innan, ett kollegialt arbete på skolorna med att skapa 
en gemensam tolkning och förståelse av ämnesplanerna och kunskapskraven. För att 
underlätta tolkningsarbetet tillhandahåller Skolverket kommenterat material och 
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bedömningsstöd i de olika ämnena samt nationella prov (Skolverket, 2010). Vid den aktuella 
tidpunkten för skrivandet av denna uppsats finns ännu inget bedömningsstöd för Svenska 1.  

2.2.2 Ämnesplanen för Svenska 1 

I kursen Svenska 1 läggs fokus på det allmänmänskliga i tid och rum, det vill säga 
”Förhållanden som människor kan förstå och identifiera sig med, oberoende av tid och rum” 
(Skolverket, 2012, s. 4). Teman som kan lyftas för att bidra till en förståelse för människors 
likheter är ”existentiella frågor om liv och död, kärlek och relationer, sorg, utanförskap eller 
godhetens och ondskans natur”, ämnen som handlar om hur det är att leva som människa 
(ibid, s. 4).  

Ämnesplanens delar består av; ämnets namn, ämnets syfte med syfte och ämnesspecifika 
målformuleringar, kurser i ämnet, kursens namn och poängomfattning, centralt innehåll och 
kunskapskrav. Under ämnets namn presenteras ämnet kort med dess vetenskapliga förankring, 
varför ämnet finns och övergripande vad som behandlas i ämnet. I ämnesplanen för Svenska 1 
står det att läsa ”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans 
främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011a, 
s. 160) I ämnets syfte beskrivs ämnets uppdrag och undervisningens syfte samt vilka 
kunskaper eleverna ska ges möjligheten att utveckla. I ämnet svenska ska eleverna utveckla 
sin förmåga att kommunicera i tal och skrift, arbeta med olika typer av texter, samt kunna 
använda texter för att komma till insikt och få en ”förståelse av andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011a, s. 160). Målen 
preciserar vad som ska inbegripas vid betygssättningen, utifrån syftet. Varje mål inleds med 
något av de fyra kunskapsuttrycken ”förmåga att”, ”kunskaper om”, ”förståelse av” och 
”färdigheter i att” och reflekterar kunskapen mot någon av formerna fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2011b). I målen för ämnet svenska ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla kunskaper om ”språkriktighet i en text samt förmåga att utforma 
[…] texter som fungerar väl i sitt sammanhang”, ”kunskaper om centrala svenska och 
internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett 
sammanhang” och ”förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika 
tider och kulturer samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket, 
2011a, s. 161). 

Vilka kurser som hör till ämnet och om, och i sådana fall hur de bygger på varandra står att 
läsa under rubriken kurser i ämnet. Nytt för Svenska 1 är exempelvis att den, till skillnad från 
den tidigare kursen Svenska A, inte ska ses som en överlappning av grundskolans kurser i 
svenska utan som en påbyggnad. Detta för att många elever nu enbart läser en kurs i svenska 
till skillnad mot innan, och det kräver därför mer av upplägget och fördelning av stoffet 
mellan kurserna (Skolverket, 2012). Under rubriken kursens namn och poängomfattning 
uppges vilka mål som kursen omfattar och i det centrala innehållet anges undervisningens 
innehåll, vilket motiveras av målen. Det centrala innehållet kan vara såväl stoff som metoder, 
begrepp, teorier osv. som ska behandlas och utöver det angivna kan läraren utöka med 
ytterligare innehåll. I ämnesplanen för Svenska 1 står det att kursen bland annat ska innehålla 
”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 
det vill säga vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att 
fungera väl i sitt sammanhang” samt ”Skönlitteratur från olika tider och kulturer” (Skolverket, 
2011a, s. 160-161). 
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Kunskapskraven utgår från målen och finns specificerade för tre av de fem godkända 
betygsstegen och dessa är E, C och A. Kunskapskraven betonar olika kvalitativa nivåer av 
kunskap och variationen i formuleringarna är markerade med fetstil när de markerar en 
progression mellan betygsstegen. Samtliga kunskapsformer finns beskrivna för varje 
betygssteg för att spegla att utvecklingen av kunskapsformerna sker i samspel med varandra 
och inte oberoende av varandra (Skolverket, 2011b). För att uppnå en samsyn mellan 
betygsstegen på gymnasieskolan och därmed en större säkerhet för likvärdig bedömning och 
betygssättning, är nivåerna för betygsstegen ”formulerade med hjälp av en progressionstabell. 
Progressionstabellen är utgångspunkt för kunskapskraven i samtliga kurser för att samma 
kunskapsuttryck i så stor utsträckning som möjligt ska användas när samma sak avses oavsett 
vilken kurs det rör sig om” (Skolverket, 2011b, s. 54). Skolverket betonar att det emellanåt 
kan innebära svårigheter att göra tydliga gränsdragningar mellan uttrycken, men att de blir 
tydliga i relation till den kontext och det innehåll som relateras (ibid). 

I de delar av kunskapskraven som avser skrivande krävs det för betyget E att eleven kan 
skriva sammanhängande och begripliga texter som  

till viss del är anpassade efter syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan i 
huvudsak även följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven kan läsa och göra enkla 
sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa […] Eleven kan 
översiktligt redogöra för några samband mellan olika skönlitterära verk genom att ge exempel 
på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna 
tankar med utgångspunkt i berättandet. (Skolverket, 2011a, s. 163) 

För att nå betyget C krävs att eleven har en tydligt urskiljbar disposition och ett varierat och 
delvis välformulerat språk. Eleven kan också lyfta fram huvudtanken i det lästa och reflektera 
över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp samt 
utförligt redogöra för sambandet mellan olika verk. Eleven kan återge några iakttagelser och 
de egna tankarna är välgrundade. På A-nivån krävs att eleven har en väldisponerad text med 
en tydligt urskiljbar disposition. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. 
Vidare kan eleven lyfta fram huvudtanken i det lästa och ge nya, relevanta perspektiv samt 
reflektera över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. 
Eleven redogör utförligt för sambandet mellan några olika verk och återger några iakttagelser 
och de egna tankarna är välgrundade och nyanserade (Skolverket, 2011a, s. 163-164).  

2.3 Bedömning och betyg 

Bedömning och betygssättning står för en betydande del av lärarens arbete. Bedömning är 
tolkning på olika nivåer, utifrån centralt innehåll, mål och kunskapskrav för att kunna ge en 
beskrivning av elevens kunskap och kunskapsutveckling. ”Betyg, nationella prov och 
skriftliga omdömen är olika former av kunskapsbedömningar, bedömningar av hur individer 
tillägnat sig kunskap. Sådana värderingar av mänskliga prestationer utgör ställningstaganden 
till vad som är kunskap och vad som inte är kunskap” (Lundahl, 2011, s. 11). Bedömningar 
och utvärderingar delas vanligen in i de två typerna summativa och formativa, vilka tjänar 
olika syften och fyller olika funktioner. Summativa bedömningar sker oftast i slutet av en kurs 
eller ett ämne och summerar elevens kunskapsnivå i relation till någon bedömningsgrund, 
som exempelvis en betygsskala (Lindström, 2011; Lundahl, 2011). Formativa bedömningar, 
bedömning för lärande, syftar till elevens kunskapsutveckling under utbildningens gång och 
används också för att påverka och forma lärandeprocesser i syfte att stärka lärandet (Lundahl, 
2011). Framåtsyftande återkoppling är ett viktigt inslag i den formativa bedömningen, där 
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målen och kunskapskraven ska tydliggöras för eleven. ”Bedömningens roll blir tydlig i 
förhållande till läroplanernas förändrade kunskapssyn och kvalifikationsuppdrag” (Lundahl, 
2011, s. 49).  

I Lpf94 och Gy11 ses kunskapen som kontextbunden, funktionell och kulturell. Kunskap är en 
produktiv förmåga som bedöms efter hur den syns i handling och därför måste 
bedömningarnas utformning främja till aktivitet och produktiva kunskaper (Lundahl, 2011). I 
läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Gy11) står det att läraren ska ge fortlöpande information 
om elevens framgångar och utvecklingsbehov, skolsituation och kunskapsutveckling, och 
redovisa på vilka grunder betygssättningen sker. Läraren ska dessutom vid betygssättningen 
allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper utifrån de nationella kunskapskraven (Skolverket, 
2011a). Elevernas kunskaper måste bedömas utifrån flera aspekter, vilket fordrar varierande 
arbetssätt och bedömningsformer. ”Ett viktigt inslag för att kunna beskriva elevens kunskap 
och kunskapsutvecklingen på ett allsidigt sätt är att analysera hur eleven har arbetat och löst 
olika uppgifter vid olika tillfällen” (Pettersson, 2011, s. 38).  I Svenska 1 ska läraren 
exempelvis, i den del som avser skrivande, bedöma elevernas förmåga att skriva texter som 
fungerar väl i sitt sammanhang, förmåga att producera texter med utgångspunkt i det lästa. 
Läraren ska även bedöma elevernas förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över 
skönlitteratur från olika tider och kulturer samt förmågan att återge innehållet i några 
skönlitterära verk och sambandet dem emellan genom att ge exempel på gemensamma teman 
och motiv (Skolverket, 2011b).  
 
Betygssättningen är en myndighetsutövning som genomförs av läraren. ”Betyget uttrycker i 
vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns för 
varje kurs” (Skolverket, 2011b, s. 14). Betyg är bedömningar av prestationer och varierar ofta 
beroende på vem som gör bedömningen. De har en stor, och ibland avgörande betydelse för 
en elevs framtid och dennes möjligheter att komma in på ett specifikt gymnasieprogram eller 
högskoleutbildning. Enligt Eklöf (2011) kan betygen sägas fylla fyra olika syften och 
funktioner: informationsfunktionen, vilken ger information om elevens kunskapsutveckling i 
förhållande till kunskapsmålen; motivationsfunktionen, där betygen fungerar som en stimulans 
för eleven; urvalsfunktionen, där betygen används som konkurrerande redskap för sökande till 
högre utbildning eller arbete, samt kontrollfunktionen som utvärdering av skolans verksamhet 
(Eklöf, 2011, s. 67). De olika funktionernas betydelse varierar beroende på vilket aktuellt 
betygssystem som är i bruk och i dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem betonas 
informationsfunktionen mer än urvalsfunktionen då syftet med all bedömning är att den ska 
stimulera till kunskapsutveckling (Lundahl, 2011).  
 
2.3.1 Likvärdig bedömning och betygsättning 
 
Bedömningar görs för att inhämta kunskap om elevernas förståelse och varje bedömning är en 
tolkning av elevers prestation. Syftet med det målrelaterade betygssystemet är att elevernas 
betyg ska kunna kopplas till en viss kunskapsstandard – elever med samma betyg ska ha 
likvärdiga kunskaper. För att säkra denna koppling finns betygskriterierna och de nationella 
proven (Korp, 2006). Bedömningen sker i relation till styrdokument såsom läroplan, 
ämnesplan, kunskapskrav, nationella prov, stödmaterial och sambedömning, men trots detta 
upplever många det svårt att sätta betyg på eleverna och flertalet studier visar att lärarna 
bedömer annat än enbart elevens kunskaper (Skolverket, 2000; Korp, 2006; Selghed, 2006). 
”Om mål eller kriterier formuleras i alltför generella eller övergripande ordalag finns en risk 
att de blir mångtydiga och vaga. Innehållet uppfattas svårt eller omöjligt att tolka entydigt 
[…] Möjligheten att uppnå överensstämmelse i tolkningen av mål och kriterier försvåras” 
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(Selghed, 2006, s. 57). Selghed menar att man ställer höga krav på lärarna att veta vad som 
ska bedömas och hur det ska ske och med det nuvarande betygssystemet är lärare ”utlämnade 
till att själva skapa sig en förståelse av såväl vad som ska bedömas och betygssättas som hur 
detta ska ske” (Selghed, 2006, s. 194-195). 
 

Diskussionen om bedömningsprocessen har under senare halvan av 1990-talet och fram till 
2010 handlat om ”bristerna i de grundläggande principerna för betygssättning och 
likvärdigheten i betygssättningen i det målrelaterade betygssystemet” (Skolinspektionen, 
2010a, s. 12). Hit hör tolkningen av bedömningskriterierna, det nationella provets roll i 
samband med betygssättning och vilka undervisningsmoment av kursen som betygssätts. 

Skolverket har vid ett antal granskningar konstaterat att det inte råder en likvärdig bedömning 
och betygssättning i svenska skolor.  

Stora skillnader mellan lärares och mellan skolors betygssättning i förhållande till de 
nationella proven är en indikation på att betygen inte sätts på likvärdiga grunder. 
Bedömningen är att det finns ett strukturellt likvärdighetsproblem när det gäller 
gymnasiebetygen i Sverige. Brister i likvärdigheten i betygssättning är ett 
rättssäkerhetsproblem för gymnasieeleverna som riskerar att snedvrida konkurrensen när 
individerna söker utbildningar på högskolan. (Skolverket, 2009, s. 6) 

 
De förklaringar som ter sig mest troliga för en icke likvärdig betygssättning bedömdes i första 
hand vara att lärarna gör olika tolkningar av mål och betygskriterier. Målen och 
betygskriterierna anses svåra att tolka och även att kunna bedöma när en elev uppnått 
kriterierna för målen. En annan förklaring var att lärarna utsätts för påtryckningar och 
frestelser att sätta ett högre betyg än eleverna förtjänat och en sista förklaring var att 
kursbetygen sätts på andra grunder än kursplanens mål och kriterier, det vill säga att lärarna 
formulerar egna kriterier för betygssättningen (Skolverket, 2009). Skolinspektionens 
granskning Betygssättning i gymnasieskolan som genomfördes 2010 och omfattade 30 skolor, 
fokuserade på betygssättningen i Engelska A, Ellära A och Naturkunskap A men även på den 
generella betygssättningen. Skolinspektionens resultat visade att det, efter 16 år med det mål- 
och kunskapsrelaterade betygssystemet, fortfarande råder oklarhet i hur styrdokumenten och 
då framförallt vilka moment som ska betygssättas och hur betygskriterierna ska tolkas 
(Skolinspektionen, 2010a). De pekade på liknande brister som funnits i tidigare studiers 
resultat och fann ”att lärare ibland använder felaktiga kriterier när de betygssätter. Det 
behöver bli tydligt för alla lärare som betygssätter vad som är grunden för betygssättningen” 
(Skolinspektionen, 2010a, s. 26). Lärarna använder inte heller ett allsidigt underlag för att 
kunna betygssätta eleverna utan det läggs för stort fokus på exempelvis prov. I granskningen 
presenteras ett antal förslag till skärpta åtgärder för att komma tillrätta med problemet, bland 
annat att det i lärarutbildningen ska ägnas mer tid åt att arbeta med betyg och bedömning, ett 
ökat kollegialt samarbete på skolorna och medbedömning. Helena Korp fann ett likande 
behov utifrån resultatet av sin avhandling Lika chanser i gymnasiet?: en studie om betyg, 
nationella prov och social reproduktion och menar att ”systematiskt samarbete inom och 
mellan program och skolor om bedömning är en förutsättning för en likvärdig betygsättning i 
ett decentraliserat målstyrt system. För detta krävs ledarskap och en organisation som stödjer 
samverkan, men också tid” (Korp, 2006, s. 262).  

Målet med de nya ämnesplanerna, kunskapskraven och betygsskalan som är gällande sedan 
hösten 2011, är att skapa mer tydlighet, såväl i ämnesplanernas mål och innehåll som i 
kunskapskraven, vid utformandet av allmänna råd och i de nationella proven. Allt för att 
underlätta bedömningen och betygssättningen för lärarna. Förhoppningen är också att 
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förändringen och den utökade betygsskalan ska bidra till en mer rättvis och likvärdig 
bedömning och betygssättning. Selghed anser att upplevelsen av att betygssättningen blir mer 
rättvis och likvärdig med fler betygssteg är vilseledande och snarare försvårar än underlättar 
betygssättningen. Detta eftersom det fortfarande krävs att betygen ska kunna användas i 
urvalssammanhang och därför måste vara jämförbara, vilket innebär att det blir ännu fler 
gränsdragningsproblem och att det är en inbillad föreställning att fler betygssteg ökar 
tillförlitligheten i betygssättningen (Selghed, 2010). 

2.3.2 Subjektivitet vid bedömning 
 
Vid bedömning och betygssättning sker alltid en tolkning av elevens kunskaper och blir 
därigenom en subjektiv handling. ”Öppna mål och kriterier, som av förklarliga skäl var ett 
begripligt val, försvårar möjligheterna till så pass entydiga tolkningar att de kan resultera i en 
likvärdig betygssättning över landet” (Selghed, 2006, s. 191). I Skolinspektionens rapport 
Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan drogs slutsatserna att 
det finns en risk att subjektiviteten hos lärarna kan påverka deras arbete med rättningen och 
att lärare som utsågs som kontrollrättare var hårdare i sin bedömning än när de rättar sina 
egna elevers prov. Skolinspektionen menar att på anonym rättning skulle kunna skapa 
förutsättningar för en mer objektiv rättning av elevers prestationer (Skolinspektionen, 2010b). 
Ett liknande utslag är således inte omöjligt vid andra typer av bedömningar, som exempelvis 
elevtexter. 

2.3.3 Bedömning av elevtext 

Analys och bedömning av elevtexter är en betydande del av svensklärarens uppgifter och 
”varje svensklärare måste kunna bedöma en text och uttala sig om dess kvalitet” (Palmér & 
Östlund Stjärnegårdh, 2005, s. 13). I boken Bedömning av elevtext: en modell för analys 
presenterar Anne Palmér och Eva Östlund Stjärnegårdh en modell för textanalys och 
bedömning. De menar att processen vid bedömningen av en elevtext utgörs i regel av en 
holistisk bedömning där helhetsintrycket är avgörande och aspekter som innehåll, disposition 
och språk vägs samman. Detta resulterar sedan i ”en kvalitativ bedömning […] där plus och 
minus vägs ihop för de olika kriterierna och sammanfattas i ett kvalitativt omdöme, oftast 
uttryckt som ett betyg” (Palmér & Östlund Stjärnegårdh, 2005, s. 152). Modellen är utformad 
i fem steg och i första steget handlar det om en helhetsbedömning, det vill säga hur texten 
fungerar i den angivna situationen och hur väl den är anpassad till syfte och mottagare. Här 
ingår också att texten ska vara självbärande. Därefter tittar man på innehåll och 
textanvändning och huruvida innehållet är relevant samt hur väl utvecklat resonemanget är. I 
tredje steget bedöms textens disposition och sammanhang, alltså textens struktur och 
proportion. Man tittar även på textbindningen, såsom styckeindelning och 
sammanhangssignaler. Steg fyra i bedömningsmodellen innefattar textens språk och stil, hur 
varierat ordförrådet och ordföljden är, samt meningslängd och stilmedel och avslutningsvis 
ges i steg fem det kvalitativa omdömet - betyget. 
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3. Metod 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Denna studie vilar på ett hermeneutiskt förhållningssätt där syftet är att tolka, förstå och dra 
slutsatser från olika människors uppfattningar om fenomen, i detta fall ämnesplanen för 
Svenska 1 (Patel & Davidson, 2011, s. 28). Det är förförståelsen som utgör utgångspunkten i 
tolkningsprocessen mot förståelse, därför är det av vikt att intervjuaren har goda förkunskaper 
inom ämnet (Patel & Davidson, 2011). 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Valet av bäst lämpade metod att använda grundar sig oftast på formuleringen av 
forskningsfrågorna i syftet. Den kvalitativa metoden brukas när man vill upptäcka och förstå 
egenskaper hos en individs livsvärld eller dennes uppfattningar om någon företeelse och där 
innehållet sedan bearbetas, tolkas och analyseras för att urskilja vissa mönster. Den 
kvantitativa metoden avser istället forskning som innefattar mätning, där datan bearbetas och 
analyseras för att sedan presenteras i form av statistik (Trost, 2010; Patel & Davidson, 2011). 
 
Då syftet med den här studien var att utröna gymnasielärares uppfattningar om ämnesplanen 
för Svenska 1, samt om, och i sådana fall hur deras tolkning av kunskapskraven för Svenska 1 
påverkar deras bedömning av en elevtext, föll sig valet naturligt att använda den kvalitativa 
metoden med intervjuer som datainsamlingsmetod. Särskilt utmärkande för kvalitativa 
intervjuer är bland annat formulering av enkla, raka frågor som i sin tur ger komplexa och 
innehållsrika svar (Trost, 2010, s. 25). Jag valde att använda mig av en strukturerad intervju 
med en låg grad av standardisering (Trost, 2010, s. 39-42). Detta innebär att den som 
intervjuar har en lista med specifika frågeområden och där intervjupersonen ges utrymme att 
formulera sina egna svar, frågorna tas i den ordning de passar och följdfrågor formuleras allt 
eftersom, beroende på vad intervjupersonen gett för tidigare svar (Trost 2010). Kvale och 
Brinkmann (2009) betonar också användandet av korta och enkla frågor för att undvika 
missförstånd och feltolkningar. Intervjuerna registrerades med ljudupptagare. Fördelen med 
ljudinspelning är att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun 
istället för att behöva skriva en mängd anteckningar samtidigt i försök om att samtidigt vara 
en aktiv lyssnare. Ytterligare en fördel med ljudinspelning är att forskaren kan gå tillbaka och 
lyssna på intervjun flertalet gånger i efterhand (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010). Den 
stora nackdelen är att det är otroligt tidskrävande att transkribera materialet. På grund av 
tidsramen för arbetet tillät inte den stora mängden insamlade data transkribering av allt 
material. Istället skrevs enbart för resultatet väsentliga delar av materialet ut ordagrant, medan 
resterande data sammanfattades i anteckningar. 
 
3.3 Urval 
 
Då avsikten med en kvalitativ studie är att beskriva människors uppfattningar av olika 
skeenden görs alltid ett selektivt urval, och inte slumpmässigt (Svenning, 2003, s. 110). Jag 
har intervjuat fyra svensklärare som undervisar i Svenska 1 på en gymnasieskola i Norrbotten.  
Urvalet av intervjupersoner gjordes genom ett bekvämlighetsurval, då samtliga lärare arbetade 
där jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på våren 2012. Under VFU:n 
gick jag igenom vilka lärare på skolan som under läsåret undervisade i Svenska 1, valde ut ett 
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antal av dem och sedan kontaktade jag dem personligen, det vill säga jag sökte upp dem på 
deras arbetsplats och frågade om de hade tid och var intresserade av att ställa upp som 
informanter i min studie. Informanterna bestod av tre kvinnor och en man, samtliga 
svensklärare på fyra olika gymnasieprogram och två av dem undervisade elever på 
högskoleförberedande program medan två undervisade elever på yrkesförberedande program. 
I uppsatsens resultatredovisning har informanternas namn fingerats och benämns som 
informant 1, 2, 3 och 4.  

3.4 Genomförande 

Vid första kontakten med informanterna beskrev jag syftet med undersökningen och hur 
tillvägagångssättet var tänkt att se ut. Jag informerade om vad informanternas medverkan 
skulle komma att innebära och jag var tydlig med att deras medverkan i studien var helt 
frivillig och även ungefär hur mycket tid arbetet skulle ta av dem i anspråk avseende 
bedömning av elevtext och intervju. Enligt Patel och Davidson (2011) är denna information 
av vikt ur forskningsetisk synpunkt. Vi beslutade att elevtexten med tillhörande 
uppgiftsinstruktion skulle sändas via e-post till varje informant. Elevtexten var en autentisk 
text, en diktanalys (se bilaga), skriven av en elev på den aktuella skolan och jag hade 
kontaktat eleven innan för att fråga om det gick bra att använda texten, och i vilket syfte den 
skulle användas. Eleven godkände detta och innan jag skickade texten vidare till 
informanterna för bedömning avlägsnades elevens namn från dokumentet men ersattes inte av 
ett fingerat namn utan det fick förbli anonymt. Någon annan redigering av texten gjordes inte, 
utan allt var exakt återgivet som i originalet. Texten var en diktanalys där elevens uppgift (se 
bilaga) var att analysera två dikter, Gudars like av Sapfo och C-dur av Tomas Tranströmer. 
Eleven skulle läsa dikterna och skriva en sammanhängande analys genom att jämföra 
dikternas budskap, innehåll och komposition.  

Informanterna hade en vecka på sig att läsa och bedöma elevtexten. Den enda information de 
fick innan var att texten var en autentisk elevtext och att det inte krävdes att eleven refererade 
till källor i den inledande delen av texten då författarna skulle presenteras. I övrigt fick de 
höra av sig om de hade några frågor. Efter en vecka passerat och bedömningarna sänts 
tillbaka, bestämdes tid och plats för intervjun. Jag lämnade öppet åt informanterna att ge 
förslag på tider som skulle passa dem, då jag själv kunde vara väldigt flexibel. Samtliga 
intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats, av den anledningen att de befann 
sig på arbetsplatsen just innan intervjutillfället och därför krävde minsta möjliga ansträngning 
för dem. Ett rum där vi kunde tala ostört var något som varje intervjuperson ordnade inför 
intervjun, förutom vid en av intervjuerna då vi satt i personalrummet vilket innebar en del 
störningsmoment då annan personal kom samt lämnade rummet. Intervjutiden varierade 
mellan 45 minuter och 70 minuter och detta berodde helt på hur mycket informanterna hade 
att säga om varje frågeställning eftersom samtliga frågor gicks igenom under alla intervjuer 
samt att antalet följdfrågor skiljde sig något från varje intervju.  

Enligt Ryen (2004, s. 108) kan den kvalitativa analysen förklaras så här: ”Traditionell 
kvalitativ analys innehåller […] aktiviteter där man tar ett steg bakåt för att betrakta, 
reflektera och analysera för att sedan dra slutsatser”. Vid bearbetningen av det insamlade 
materialet har de delar som citerats i resultatredovisningen transkriberats ordagrant, och 
resterande delar har sammanfattats och presenteras i resultatdelen efter hur jag har tolkat 
materialet. Patel och Davidson skriver att det inte finns någon universell metod för att göra en 
kvalitativ bearbetning utan att ”det är upp till varje forskare att finna ett arbetssätt som passar 
för att nå fram till en läsbar text” (Patel & Davidson, 2011, s. 122).  
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4. Resultat 

Under rubrikerna nedan (bortsett rubrik 4.5) redovisas resultatet i löpande text, varvat med 
citat från intervjuerna och kommenterande text, med efterföljande analys. Intervjufrågorna 
utgick från de teman som behandlas i bakgrunden och därför föll det sig också naturligt att 
presentera resultatet utifrån dessa teman. För att försöka undvika upprepningar i texten har jag 
valt att blanda de olika informanternas yttranden och redovisa dem enligt deras uppfattningar 
om de olika områdena ämnesplanen för Svenska 1, kunskapskraven för Svenska 1, 
betygsskalan samt likvärdig bedömning och betygssättning. I rubriken 4.5, vilken presenterar 
informanternas bedömningar av elevtexten, har jag för att underlätta läsningen och förståelsen 
för de olika bedömningarna valt att redovisa varje informants bedömning för sig, med var sin 
rubrik. 

4.1 Förberedelse inför ny gymnasieskola 2011 

Vid införandet av de nya ämnesplanerna, kunskapskraven och betygsskalan, har lärarna fått 
information i form av en massinformation av Skolverket under hösten 2010. Därefter har de 
blivit beviljade en halvdag där man diskuterat styrdokumenten och dess innehåll och 
utformning. Ett antal lärare från skolan, däribland en av informanterna i denna studie, fick 
möjligheten att åka ner till Umeå för en utbildningsdag tillsammans med lärare från andra 
skolor i Norr- och Västerbotten och få information av Skolverkets representanter. Inför 
besöket hade lärarna på skolorna fått möjlighet att ställa frågor som skulle ges svar på under 
denna dag men en del upplevde att många frågor förblev obesvarade och att mycket 
fortfarande kändes oklart. ”Efter den där massinformationen… allting är så instabilt och så 
ska man sparka igång nånting som inte är på sin plats”, säger informant 2. Lärarna har sedan 
fått två halvdagar under våren 2012 avsatta för arbetet med de nationella proven och det 
uppskattas mycket av informanterna. Där får de möjlighet att sitta ner och tillsammans titta på 
kunskapskraven, de olika bedömningsanvisningarna samt elevtextexempel från Skolverket. 
Samtidigt upplever lärarna att det kommer lite för sent på terminen, precis i slutskedet när 
betygen ska sättas. De hade uppskattat mer framförhållning och sett att detta skett tidigare. 
”Det bästa hade varit om man hade satt ut en kraftsamling tidigt på hösten och redan där satt 
igång så att det hade fått mogna litegrann men nu blir det nån sorts brandutryckning här på 
slutet”, menar informant 4.  

Informanterna upplever att de inte alls fått nog med utbildning och information för att 
förbereda sig inför den här stora förändringen: ”Det har bara varit att tuta och köra. Man har 
liksom bara infört nya kurser, nya betygssystem och det är upp till oss att skapa oss tid att läsa 
in sig och förbereda sig”, förklarar informant 2 och informant 4 fortsätter: ”Alltså den löpande 
verksamheten… allt rullar ju på och så ska du göra det här utöver, samtidigt som du har det 
gamla systemet kvar. Du kör alltså nya kurser och du kör de äldre kurserna så det blir ju 
väldigt… ja det kan tvista till sig ibland”. Lärarna önskar att de fått ytterligare någon träff 
med personal från Skolverket och informanterna 2 och 4 efterlyser även en 
flerdagarsutbildning där man hade fått möjlighet att lyssna på föreläsningar och sedan sitta 
ämnesvis och intensivt arbeta med flera olika typer av texter och jämföra med hur Skolverket 
hade bedömt och sedan fått ställa frågor till dem. Trots att Skolverket alltså i sina 
granskningar både år 2000 och 2009 konstaterat att lärarna fått alldeles för lite information 
och tid till att introduceras för tidigare genomförda förändringar och därför föreslagit en 
förbättring, har uppenbarligen inte tillräckligt skett inför införandet av Gymnasieskola 2011 
enligt lärarna i den här studien. Detta kan tyckas märkligt eftersom man från Skolverkets sida 
medvetet gjort en stor satsning på information till lärare inför den nya gymnasiereformen 
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(Skolverket, 2010). Ett av de främsta målen med reformen är att få högre kvalitet i 
utbildningen och frågan är om det är möjligt att nå den höga kvalitet som eftersträvas när det 
finns stora brister redan så tidigt som i introduktionsfasen? Skolan anses vara en av de mest 
tungrodda organisationerna som finns, och därför medför sannolikt en förändring av det här 
slaget att längre introduktion och mer utbildning för lärarna är en förutsättning för att 
styrdokumenten och betygsskalan ska kunna användas på ett riktigt och välfungerande sätt.  

4.2 Uppfattningar om ämnesplanen 

Den generella uppfattningen om ämnesplanen för Svenska 1 är att den är mer omfångsrik och 
att betydligt mer innehåll ska behandlas under kursen, jämfört med kursplanen för Svenska A. 
Kursen i Svenska 1 ska rymma mer och informant 2 uttrycker sig såhär: ”Det är väldigt 
mycket som de ska kunna, kraven har höjts och nivån har höjts”. Informant 3 fortsätter på 
samma linje och menar att det är mycket som ska behandlas i det centrala innehållet men 
menar samtidigt att ämnesplanen också är tydlig och att det märks att det nu läggs mindre vikt 
på skönlitterärt skrivande och större tyngd på skrivandet av informerande och argumenterande 
texter, språkriktighet och källkritik, något som tidigare fick plats i kursen Svenska B. ”Jag 
tycker att det är relevant och känns mer viktigt för livet på något vis. Flera av de saker jag gör 
i Svenska B tänker jag att jag kan använda i Svenska 1”. Informant 4 anser också att 
ämnesplanen är omfattande och att det kan bli krångligt att hinna med allt som står i det 
centrala innehållet. ”Den är ju väldigt ambitiös och naturligtvis skriven på ett sånt sätt att man 
kanske inte hinner med allt, men det är väl meningen att man tillsammans med eleverna måste 
lägga upp en plan över läsåret som kan fånga upp det mesta av det centrala innehållet”. 
Informant 4 menar vidare att det i ämnesplanen läggs mer tyngd på det teoretiska, bland annat 
på att skriva referat, citatteknik, argumenterande text, litteraturanalys osv. och ser det som 
någonting positivt och en skärpning jämfört med den del som avsåg skrivande i kursplanen 
för Svenska A.  

Informant 3 anser att kursplanen i Svenska A och ämnesplanen i Svenska 1 skiljer sig åt på så 
sätt att Svenska 1 är en mer allmän kurs med ett ”hopplock” av olika stoff som eleverna ska 
kunna, och anledningen till detta är att många elever bara kommer att läsa en kurs i svenska 
och behöver därför ett mer allomfattande kursinnehåll. ”Nu är det verkligen, okej, det här 
innehåller kursen, de här förmågorna ska du bedöma och då kan jag ju bedöma flera förmågor 
i samma uppgift så det är inte helt enkelt. Man måste fundera på vad betyder det här för 
mig?”, menar informant 3. Han/hon poängterar också att det är en väldigt nyttig utveckling 
eftersom att den nya ämnesplanen är hårdare och verkligen kräver att uppgifterna som 
konstrueras och genomförs ska täckas in av det centrala innehållet. Samtidigt upplever 
informant 3 att det också innebär svårigheter för de elever han/hon arbetar med, då många av 
dem knappt har några förkunskaper när de kommer till gymnasiet och därför får väldigt svårt 
att nå de uppsatta målen. Informant 2 upplever ett liknande problem och tycker att det krävs 
betydligt mer av eleverna för att nå målen i Svenska 1: ”Jag har en trea nu också och jag kan 
tycka att det ställs väl så höga krav på ettorna som på treorna, så generellt tycker jag att 
kraven är ganska höga”. Syftet med innehållet i de nya ämnesplanerna var att eleverna skulle 
få en bättre förberedelse inför vidare studier och yrkesliv (Skolverket, 2010). Det är tydligt att 
en sådan fokusering har skett bland annat avseende kravet på förmågan att kunna producera 
texter av det informativa och argumenterande slaget samt citat- och referatteknik och på så 
sätt bli mer rustade för ett akademiskt skrivande. Fast som situationen ser ut just nu befarar en 
del av lärarna i den här studien att många av deras elever på de yrkesförberedande 
programmen inte kommer att nå målen. 
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4.3 Uppfattningar om kunskapskraven för Svenska 1 

På frågan hur de intervjuade lärarna ser på de nya kunskapskraven för Svenska 1 är informant 
3 positiv till dem. ”Jag tycker att det är bra. Det är rimliga kunskapskrav tycker jag. Det jag 
kan tycka är bättre är det här progressionen, det gillar jag”. Informant 3 är den enda av de fyra 
lärarna som fick möjligheten att åka ner till Umeå för en extra träff med Skolverkets 
representanter och han/hon anser sig därför ha arbetat en del med kunskapskraven och 
betygsskalan redan. Övriga informanter känner sig ganska osäkra och menar att lanseringen 
av det nya har gått alldeles för fort och det har inte funnits tid att sätta sig in i materialet 
ordentligt ännu. ”De är rätt tydliga, men mina behov ser annorlunda ut för jag ska tillämpa de 
här. Det hade varit bra om man haft det här året på sig att ta till sig dessa nya ämnesplaner och 
kunskapskrav och arbeta med andra skolor för att få en gemensam syn”, anser informant 1. 
Informant 4 upplever också en viss osäkerhet inför tolkningen och användandet av begreppen 
i kunskapskraven och poängterar att man får vara försiktig med hur man tolkar de olika 
begreppen och vänja sig vid att använda dem för att eleverna ska förstå dem också. ”Det är 
ingen lätt match att skriva kriterier och det är ingen lätt match heller att omsätta dem så att 
alla kan förstå dem”.  

Den gemensamma åsikten de fyra informanterna delar är att kunskapskraven har skärpts men 
att tolkningsutrymmet i de nya kunskapskraven fortfarande är stort, vilket innebär otydlighet 
och försvårar betygssättningen av elevernas prestationer. Det största problemet anses vara de 
ospecifika formuleringarna och ordvalen som gör det svårt för lärarna att veta var gränsen går 
för vad som exempelvis är välgrundat eller med säkerhet i vad eleven uppvisat. ”Det som inte 
är bra med det här nya är det här inbyggda tolkningsutrymmet, begreppen som kan vara svåra 
att begripa och omsätta”, anser informant 4. Informant 2 efterfrågar fler kollegiesamtal där 
man reder ut vad kunskapskraven innebär och hur man tolkar de olika formuleringarna för 
just nu upplever han/hon det svårt att veta skillnaden.  

Vad är liksom till viss del och vad är välgrundat? Där känner jag att jag skulle vilja ha 
kollegiesamtal ofta. Vad menar man liksom med det ena och det andra och det här med till 
övervägande del för det ena och fullt för det andra. Vart går den där skillnaden? Jag tycker det 
är svårt. Men jag vill ju hoppas och tro att jag ska bli bättre på att förstå det när jag har jobbat 
med det ett tag. (Informant 2) 

Mest komplicerat verkar det vara att fastställa kvalitetsskillnaden mellan nivåerna C och A. ”I 
bland är skillnaden mellan C och A–nivå för små, och det är där man vill att det ska vara 
större skillnad. Ibland skiljer det sig inte alls, det är svårt att avgöra. Elevens text kan ju också 
variera, att i vissa delar av texten så kan det vara med viss säkerhet och i slutet med säkerhet”, 
säger informant 1. Informant 1 är kritisk till just ordvalet med säkerhet speciellt när det avser 
källkritik och menar att ingen kan granska källor med säkerhet. ”Är det med säkerhet på 
gymnasienivå? Men vad innebär det?”. Han/hon nämner även att det kan vara svårt att veta 
om det är kvantiteten eller kvaliteten som efterfrågas. Om det står att eleven kan göra enkla 
reflektioner eller välgrundade eller välgrundade och nyanserade reflektioner, i hur stor 
utsträckning gäller det då? ”Är det kvantiteten som efterfrågas eller är det hur väl eleven har 
formulerat sig i enkla eller några reflektioner?”. Informant 1 saknar också de språkligt 
korrekta delarna i de nya kunskapskraven och menar att det står att eleven i huvudsak kan 
följa skriftspråkets normer för språkriktighet men undrar vad det egentligen innebär. Hör att 
ha rätt på stor och liten bokstav till i huvudsak? Samma sak gäller för formuleringen att något 
är delvis välformulerat.  
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Vad innefattar att något är delvis välformulerat? Kan det bli högre än C ifall du har mycket 
satsradningar t ex.? Var är den språkliga nivån på det? Att det är varierat och innehåller goda 
formuleringar… ta en text som är grammatiskt korrekt. Allting är rätt men det är inte 
välformulerat. Skillnaden mellan C och A, att om det ska vara en av delarna för att avgöra om 
det ska vara E, C eller A tycker jag är för flyktigt för att bestämma. För det får inte bli en 
magkänsla som sätter betyget heller. (Informant 1) 

På frågan hur informant 1 gör när osäkerhet av det här slaget uppstår svarar han/hon att ”jaa, 
man ser till helheten och försöker komma till nån sorts… ja, nån sorts formulering som 
motiverar i hur hög grad utifrån den här specifika texten. Och är man osäker eller ifall eleven 
är missnöjd med bedömningen får man lämna det vidare till en kollega att bedöma”.  

Mycket av den kritik som riktats mot tidigare kursplaner och betygskriterier har bestått av 
anmärkningar på dess otydlighet och brist på struktur, vilket sägs har inneburit svårigheter att 
tolka de mycket svävande formuleringarna och veta vad som varit dess huvudsakliga syfte 
(Gymnasieutredningen, 2008). I och med Gy11 skulle denna otydlighet alltså inte förekomma 
och det skulle nu bli avsevärt mycket enklare för lärarna att förstå och omsätta de nya 
kunskapskraven, samt att dessutom kunna tydliggöra dem för eleverna. Skolverket medger att 
distinkta gränsdragningar mellan uttrycken i kunskapskraven ibland kan vara svåra att 
fastställa, men att det i relation till den kontext och det innehåll som relateras ska bli tydligt 
(Skolverket, 2011b). Enligt informanterna i denna studie är det dessvärre inte så verkligheten 
ser ut. Det råder stor osäkerhet kring hur kraven, och då främst hur de specifika uttrycken som 
ska särskilja de kvalitativa nivåerna från varandra, ska tolkas och användas vid 
betygssättningen. Kunskapskraven anses fortfarande alldeles för generellt formulerade för att 
de ska vara möjliga att tolkas på ett och samma sätt av alla lärare, vilket i sin tur medför stora 
svårigheter vid bedömningen, precis som Selghed nämner (2006, s. 57). Selghed anser att 
denna problematik är tydlig och väldigt förutsägbar eftersom hela ansvaret ligger på varje 
lärare att själv tolka kunskapskraven för att skapa sig en förståelse för vad bedömningen och 
betygssättningen ska bestå av och hur den ska gå till (Selghed, 2006). Den formativa 
bedömningen som är varje lärares skyldighet att genomföra, är den bedömning som sker 
regelbundet under kursens gång och syftar till att stimulera elevens kunskapsutveckling 
(Lundahl, 2011). Detta sker genom att det dels görs en aktuell lägesrapportering av hur eleven 
ligger till kunskapsmässigt genom feedback, och dels en framåtsyftande återkoppling som 
handlar om att belysa vilka utvecklingsbehov som finns. Att kunna genomföra det viktiga 
inslaget av den framåtsyftande återkopplingen måste följaktligen medföra ett stort dilemma, 
när inte ens lärarna själva vet hur de ska tolka kunskapskraven och än mindre hur de sedan 
ska kunna tydliggöra dem för eleven. 

4.4 Uppfattningar om betygsskalan 

Generellt sett är informanterna positiva till den nya betygsskalan, just för att den innefattar 
fler steg som möjliggör en mer nyanserad och rättvis betygssättning. ”Det som jag tycker är 
bra är att det har blivit fler betygssteg […], nu har du mer nyanser att jobba med tycker jag, 
det är fördelen”, säger informant 1. Samtliga informanter har arbetat med den nya 
betygsskalan sedan den implementerades hösten 2011 men informant 4 anser sig ändå ha 
använt sig av skalan längre än så och menar att han/hon använde fler steg än vad den gamla 
skalan innehöll och kunde exempelvis skriva betyget G/VG till en elev och ”kanske använder 
jag den nya också lite så men det behövs inte i lika stor utsträckning”. Informant 2 kunde 
känna sig låst med den tidigare betygsskalan och menar att det fanns en mycket stor andel 
elever han/hon satte G på, även fast de kunde vara i spannet mellan ett väldigt svagt godkänt 
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betyg till ett väldigt starkt, utan att ändå nå upp till VG. ”Förhoppningsvis blir det nu mer 
rättvist i längden”. Samtidigt tror informant 1 att den nya betygsskalan med fler godkända 
betygssteg redan har inneburit förutfattade meningar hos eleverna inte bara gällande det att 
betyget A är det betyg man inte kan nå, utan också åt andra hållet på skalan, det vill säga att E 
är ett betyg som man inte alls vill ha: ”Det ligger nån press i att man ska nå minst D-nivå. E är 
ju den lägst godkända och där vill ingen ligga”, säger informant 1. Informant 2 tror att det 
blivit så att man fortfarande jämför den tidigare skalan med den nya och menar att ”i och med 
den nya betygsskalan så är det som att E är nästan lite lägre än G och A är lite högre än MVG, 
det drar som ut den”.  

Samtliga informanter är överens om att det är betydligt svårare att nå upp till ett A på den nya 
skalan jämfört med att nå MVG på den tidigare skalan, och tanken om att A är ett ouppnåeligt 
betyg menar de är mycket tydlig bland eleverna. Informant 3 uttrycker sig så här om betyget 
A: ”Du kan vara mellan E och B, däremellan kan du röra dig… men ett A kommer du bara 
vara. Alltså det känns så hårt att säga det men det är nästan så att ett A, då är du det”. 
Informant 4 tror att medvetenheten om den betygsinflation som varit gör att risken med den 
nya betygsskalan med fler steg gör att många kanske håller tillbaka med betygen så att följden 
blir att väldigt få elever kan få ett A. Även informant 2 uttrycker en oro för att få elever når 
upp till ett A: ”Jag har ju än inte satt A på nån och då vet inte jag om det beror på mina elever 
eller om det beror på att jag, att det känns som att det måste vara tip top och det är tyvärr… att 
det känns som ett betyg som att då måste det verkligen vara så himla super”. Ytterligare en 
nackdel och som medför en svårighet med att använda betygsskalan för betyget A vid 
betygssättning menar informant 1 är svårigheten att det är inte är större skillnad i den faktiska 
formuleringen mellan de olika betygsstegen: 

På vissa delar saknas det ju dessutom A-motsvarighet och är samma som C så när man ska 
tänka att något till övervägande del är då A så krymper ju möjligheten att få liksom A-nivån på 
det här eftersom, om jag inte kan fylla i att någonting är bättre än C, hur ska jag då kunna… ja 
då måste de andra delarna vara så mycket bättre. (Informant 1) 

Det har för lärarna inte bara blivit svårare att urskilja de olika kvalitativa nivåerna i 
kunskapskraven för att kunna bedöma eleverna, utan det har också blivit svårare att försöka 
förklara och tydliggöra för eleverna vad som krävs av dem för att nå en högre betygsnivå, och 
då kanske specifikt A-nivån. 

I den gamla skalan, G, VG och MVG fanns det kriterier för MVG som inte fanns i VG och 
helt plötsligt kommer det in en helt ny grej i MVG och det innebar ju då att man kunde göra 
prov som innebar att den här frågan är en MVG-fråga därför att den berör saker som låg i den 
nivån, medans nu kan man egentligen bara göra ett prov och beroende på vad eleven svarar så 
kan den ju hamna på precis alla nivåer. Så på det sättet är det ju svårare för eleven att veta 
därför att hur ska den kunna veta om nyanserat och varierat? Hur ska den veta om fröken 
tycker att det är nyanserat och varierat för att förut var det så att man kunde berätta för eleven 
vad den behövde få med i svaren för att det skulle motsvara ett MVG. Nu är det mera att du 
ska få med om det här och det här fast på ett mer nyanserat, varierat och detaljrikt sätt. 
(Informant 3) 

Det som Carlgren (2011) menar innebar problemet med tolkningen och tillämpningen av 
kunskapsbegreppet i Lpf94 var att istället för att se de fyra kunskapsformerna fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet som interagerande, omvandlade man dem till en 
hierarkisk skala där varje kunskapsform blev kopplat till ett specifikt betygssteg trots att detta 
inte var den ursprungliga tanken. Inför Gy11 har man tydliggjort att de samspelar och utgör 
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varandras förutsättningar vid kunskapsutveckling (Skolverket, 2011b). Därmed innebär det att 
eleverna nu måste, om än i varierande omfattning, uppvisa samtliga begreppsformer för att 
överhuvudtaget uppfylla målen för det lägst godkända betyget E. Detta visar att det skett en 
skärpning och ökade krav, vilket givetvis medför att det blir svårare för eleverna att veta exakt 
vad som krävs av dem för att nå de högre betygen. Dessutom torde det även innebära att det är 
svårare att kunna öva upp förmågorna som begärs för de högre betygen, kanske främst för 
betyget A, av den anledningen att det krävs mycket höga kvalitetsnivåer gällande elevernas 
språkliga förmåga, deras omdömesförmåga samt förmågan att reflektera. 

Det verkar finnas en osäkerhet kring hur den nya betygsskalan ska användas och en svårighet 
och försiktighet inför att sätta ett specifikt betyg under kursens gång, på olika uppgifter och 
arbeten och informant 4 säger att man medvetet varit aktsam med att ge ut betyg och istället 
sagt till eleverna vart de ungefärligen ligger till på betygsskalan. Informant 4 betonar att 
betygsskalan  

Ska fungera som ett aktivt verktyg och handlar om att kunna ge eleverna utvecklingsråd på 
vägen. Eftersom det här också är målrelaterat system så innebär det ju då att eleverna ska 
kunna fråga mig vad de ska göra för att nå ett högre betyg och det är jag ju anställd för att 
kunna göra åt dem, men vi är inte riktigt där än känns det som. (Informant 4) 

En annan svårighet har varit att inte använda betygsstegen i den nya betygsskalan parallellt 
med betygsstegen i den tidigare skalan och direkt översätta betygen från en skala till en 
annan. Informant 2 säger att ”Jag tror vi alla upplevde från början att det var svårt och att man 
gärna översatte liksom E till ett G och D till ett G+ eller liknande, och jag tror det är 
ofrånkomligt från början. Man måste ha någonting att förhålla sig till innan man kommer in i 
tänket”. Även informant 3 uttrycker en liknande farhåga över att ha arbetat länge och 
fortfarande parallellt måste arbeta med den tidigare betygsskalan samtidigt som med den nya: 

Det är så svårt när det väl ska sättas i verket, när man ska börja arbeta med det. Man får inte 
tänka att E är lika med G och C är lika med VG som i det gamla, för det är inte alls så. Men så 
hör man att det snackas och fort hänger man på för det vore ju enklast att tänka så, bara jo 
men jag känner ju på mig att det här är ett G så då blir det ett E, fast jag inte har kollat upp 
vilka förmågor som frågas efter. Där tror jag en stor fara har legat hos mig, att man jobbat så 
pass många år ändå att det finns något i ryggsäcken. Det är nog lättare att komma ut som ny. 
(Informant 3) 

Den nya ämnesplanen för Svenska 1 och kunskapskraven kräver ett annorlunda arbetssätt till 
skillnad från hur man tidigare arbetat. Informant 3 menar att det är svårare att mäta de olika 
förmågorna och har därför gjort en egen bedömningsmatris för varje elev utifrån 
kunskapskraven i Svenska 1. Sedan används överstrykningspenna för att markera vad som 
eleven uppnått på de olika nivåerna. ”Det är det enda sättet för mig att hålla ihop det. Jag 
arbetar också med portfolio för att kunna greppa, har jag sett det, har det kunnat mätas? Det är 
ett helt nytt sätt för mig att jobba i svenskan”. Informant 1 arbetar mycket med skriftliga 
kommentarer och även bedömningsmatriser för att försöka förtydliga för eleven på vilka 
kvalitativa kunskapsnivåer eleven når upp till i de olika kunskapskriterierna: ”Då tar jag ut 
eleven och förklarar att här visar du c-nivå när du…, och här visar du e-nivå när du… Sen 
ringar jag in i betygsmatrisen vart eleverna ligger”. Informant 1 ger utvecklingsråd om hur 
eleven ligger till och vad eleven måste göra för att ta sig till nästa steg och förklarar att själva 
betyget ges i slutet av kursen. Han/hon påpekar dock att det tar otroligt mycket tid i anspråk 
och att det ofta känns som slöseri med tid eftersom eleverna egentligen bara vill veta vilket 
betyg de ligger på.  
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Enligt Gy11 är varje lärare skyldig att kontinuerligt ge eleverna besked om hur de ligger till i 
sin kunskapsutveckling, ge framåtsyftande utvecklingsråd samt redogöra för vad som ligger 
till grund för betygssättningen (Skolverket, 2011b). Det finns därmed ingenting som säger att 
läraren måste sätta ut ett bestämt betyg enligt betygsskalan på varje elevarbete medan kursen 
pågår, utan det är först när kursen är avslutad som denna summativa bedömning ska ske 
(Lindström, 2001; Lundahl, 2011). Däremot så är det ett absolut krav att läraren under kursens 
gång ska kunna tala om exakt vad eleven måste göra för att nå ett högre betyg och den, så 
kallade, formativa bedömningen, är en betydande del av bedömningsprocessen i det mål- och 
kunskapsrelaterade systemet. Det är möjligt att kunna se vissa tendenser på att det har skett en 
ökad användning av en formativ bedömning och pedagogisk dokumentation sedan införandet 
av Gy11, bland annat genom att några av informanterna i denna studie nu tillämpar 
återkoppling med framåtsyftande utvecklingsråd, bedömningsmatriser och portföljmetodik i 
allt högre grad. Bedömning och dokumentation av det slaget var inte något de använde sig av 
med Lpf94, åtminstone inte i samma utsträckning. Å andra sidan upplever andra informanter i 
studien, efter nästan ett års arbete med de nya kunskapskraven och betygsskalan, svårigheter 
med att kunna delge eleverna information om vad som krävs av dem för att nå ett högre betyg. 
I och med detta blir det också svårt för dem att lyckas uppfylla själva syftet med och kravet på 
formativ bedömning - att stärka elevernas lärande och kunskapsutveckling (Lundahl, 2011). 

4.5 Bedömning av elevtext 

I detta kapitel följer en beskrivning av hur lärarna i studien har gått tillväga när de bedömt 
elevtexten. Gemensamt för alla informanter var att de först började med att läsa igenom texten 
en gång utan att göra några rättningsmarkeringar eller dylikt. Vid den andra läsningen 
genomfördes själva bedömningen, vilken utförts på fyra olika sätt av de fyra olika lärarna. De 
kriterier som samtliga informanter bedömt texten utifrån är de kunskapskrav som finns för 
kursen i Svenska 1 gällande skrivande och tolkning av skönlitterära verk, se rubrik 2.2.2. 
Ämnesplanen för Svenska 1, vilken ger en utförlig förklaring av de olika kvalitativa 
kunskapsnivåerna. 

4.5.1 Bedömning av elevtext – informant 1 

Informant 1 började med att läsa texten högt för sig själv av den anledningen att han/hon 
anser sig få en bättre känsla för texten då. Därefter lästes texten igenom ytterligare en gång 
dagen därpå. ”Sen när jag väl började rätta så skrev jag jättemycket, klottrade på ordentligt. 
Återkommer eleven till det här eller lämnas det som något som inte knyts ihop i slutet? Jag 
skrev ner det jag tyckte var bra och det som var oklart”. Informant 1 valde att korrekturrätta 
texten allt eftersom han/hon läste den, och jämförde hela tiden texten med uppgiftens 
formulering för att försöka få en förståelse för hur eleven hade tänkt. ”När jag hade läst hela 
uppgiften tänkte jag, ja, till övervägande del vad för nåt? Jag blev väldigt osäker när jag hade 
läst och rättat”. Denne informant har, som tidigare nämnts, som princip att inte enbart ringa in 
ett betyg och ge tillbaka det till eleven, utan han/hon motiverar hela sin bedömning för eleven 
och så har han/hon gått tillväga även denna gång.  

I början på första sidan anser informant 1 att eleven visar tydlig D-nivå eftersom vissa 
formuleringar brister och det finns några satsradningar och eleven presenterar sådant som inte 
exemplifieras i texten. Ett antal syftningsfel anser informanten också förekommer i texten i 
början, exempelvis där eleven ska hänvisa till Sapfos dikt men skriver den här dikten, vilket 
gör att det inte framgår vilken dikt eleven avser att analysera. Informant 1 menar att eleven 
bör ha varit mer specifik och hänvisat till titeln och författaren av dikten och även förtydligat 
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vem som upplever en känsla av överrumpling och chock. Dessa exempel gör att eleven når 
upp till E-nivå på kriteriet ”eleven skriver en sammanhängande text som till viss del är 
anpassad till syftet” och vidare att ”eleven gör enkla sammanfattningar av texter som anknyter 
till det lästa”. Detta gäller första sidan av texten.  

På andra sidan anser informant 1 att eleven visar mer C-nivå eftersom allting presenteras 
bättre, eleven gör jämförelser och ger exempel och har dessutom ett bättre språk. För nivå C 
står dock att ”språket är varierat och delvis välformulerat” och då anser informant 1 att det 
blir svårt att avgöra vilken nivå eleven ligger på och menar att texten kan vara korrekt utan att 
vara välformulerad. Då fastställs nivån genom textens disposition, som för att uppnå C-nivå 
ska vara tydligt urskiljbar och där tycker informant 1 att eleven har en del att arbeta med vad 
gäller just dispositionen. Han/hon skulle vilja se att de goda exemplen, jämförelserna och 
citaten som förekommer på sida två hade använts redan på första sidan för att få en mer 
slagkraftig text som presenteras på ett mer säkert sätt.  

Absolut D-nivå för det är bättre än de grundläggande kraven för E tycker jag och skulle man 
då sätta ett inringat betyg så tycker jag att den här eleven kan nå ett C, men med ganska 
många delar som jag ändå tycker ska utvecklas för att det ska bli ett C i slutändan på kursen 
om eleven skulle fortsätta skriva texter så här. (Informant 1) 

Kriterierna för disposition och syftningsfelen i texten gör att betyget inte kan bli högre än C 
anser informant 1. På E-nivå ska eleven kunna göra enkla sammanfattningar av texter och det 
tycker informant 1 att eleven lyckas med på en högre nivå än E, fast inte fullt ut på första 
sidan lika mycket som på andra sidan. Eleven redogör också översiktligt för gemensamma 
teman i verk tycker informant 1 och menar att ”utifrån instruktionerna på uppgiften alltså... 
Kanske skulle man kunna formulera om uppgiften så att det blir tydligare, att jämföra teman 
och uppbyggnad”. De stilistiska begreppen anser informanten skulle kunna vara mer utbyggda 
för att nå C-nivå. Kriteriet att se några samband mellan verken anger att på E-nivå krävs 
någon iakttagelse och informant 1 tycker att det nog är mer än någon iakttagelse, fast inte 
mycket mer än så.  

Det som informant 1 upplevde som svårast med bedömningen av elevtexten var dess 
varierande kvalitet. Den språkliga korrektheten växlar från analysens början till analysens slut 
och informanten hade svårt att avgöra om språket var välformulerat eller inte och anser att den 
här texten skulle behöva processas. Det som saknas på första sidan kommer på andra sidan 
och det finns med, fast det efterfrågas tidigare bara. ”Hur ska man ha överseende med det? 
Samtidigt är det Svenska 1 och man vet inte hur mycket eleven har arbetat med denna typ av 
uppgifter innan”. Den sammanfattande bedömningen blir att informanten tvekar mellan att ge 
ett D eller ett C som betyg på elevtexten, men menar att med de exempel som de fått se från 
Skolverket och om deras uttalanden ska fungera som riktmärke så är det absolut ett C. ”Jag 
nog varit ganska hård i min bedömning. Man är rätt nitisk i början. Nu ska vi minsann inte ha 
betygsinflation så man kanske är hårdare. Samtidigt vill man lyfta fram kvaliteterna när det 
handlar om elevtexter, för just i skrivandet är de ju så utlämnande”. 

4.5.2 Bedömning av elevtext – informant 2 

Informant 2 gick tillväga så att han/hon bedömde texten i två delar, å ena sidan språkligt och 
innehållsmässigt och å andra sidan tolkning, det vill säga hur eleven arbetat med förståelsen 
av dikterna samt hur eleven har jämfört dem. För informant 2 är det första gången han/hon 
undervisar i svenska, så han/hon känner sig ny på att tolka och närläsa texter på det här sättet. 
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”Jag tycker det är svårt på vilken nivå jag ska, eller vilka krav jag kan ställa på eleverna när 
det gäller till exempel tolkning av dikter. Det vet jag ju inte egentligen. Det finns ju som inte 
så mycket rätt och fel utan det är väl mer vad som är rimligt”.  

För E-nivå krävs att eleven i huvudsak följer skriftspråkets normer för språkriktighet och det 
anser informant 2 att eleven uppfyller. För C är språket därtill varierat och delvis 
välformulerat och det når eleven delvis upp till vad gäller variation, men inte gällande att 
språket är välformulerat, så där hamnar eleven på ett D. Att eleven återger innehållet i några 
skönlitterära verk och översiktligt redogör för några samband anser informant 2 att eleven 
gör, samt att eleven reflekterar lite över innehåll och form så där uppfyller han/hon kravet för 
E, fast inte till fullo för C, så där hamnar eleven också på ett D. Det sammanfattade betyget 
blir ett D. ”Men som sagt, det är ju svårt alltså. Man vet inte om man är hård eller… jag har 
ingenting att förhålla mig till. Men jag har väldigt svårt att tänka att någon skulle ha bedömt 
ett B på det här arbetet”.  

4.5.3 Bedömning av elevtext – informant 3 

När informant 3 skulle bedöma elevtexten utgick han/hon ifrån matrisen för Svenska 1.   

Då tänkte jag det som mäts här är ju då textkomposition, det är samband, alltså att man ser 
samband mellan olika verk, och att man lyfter fram huvudtanken. Då tittade jag på matrisen 
och så jämförde jag… eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande och 
begripliga samt till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation och 
kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Det var en av punkterna som jag 
tycker man mäter i den här och på den hade jag skrivit ett C att jag tycker att, dispositionen, 
det är ju det som skiljer sig, att den är tydligt urskiljbar och att språket är faktiskt varierat och 
delvis välformulerat. Så att C på själva texten, sammanhängande och sådär. (Informant 3)  

Nästa kriterium som informant 3 tittade på var hur väl eleven kan läsa och göra enkla 
sammanfattningar kring det som har lästs och där anser han/hon att eleven uppfyller kraven 
för E. Han/hon tycker inte att eleven riktigt lyckas lyfta fram huvudtanken med det lästa och 
att elevens tolkning av Sapfos dikt har brister. Informant 3 får intrycket av att eleven verkar 
tycka att Sapfos dikt är väldigt svår och undviker att ta sig an den och analysera den på djupet 
medan tolkningen av Tranströmers dikt är betydligt bättre. Därför hamnar eleven på E-nivå 
genom att texten anknyter till det lästa, men inte riktigt på kriteriet att huvudtanken lyfts fram, 
så där väger det någonstans mellan E och C. På kriteriet att översiktligt återge innehållet i 
några skönlitterära verk och översiktligt redogöra för några gemensamma teman och motiv 
samt användandet av stilistiska begrepp uppfyller eleven kraven för C, och E-nivå gällande att 
återge någon iakttagelse. Sammanfattningsvis uppnår eleven kraven för lika många E som C, 
men det är inte till övervägande del och därför räcker det heller inte till ett D. Det slutliga 
betyget blir således ett E. 

4.5.4 Bedömning av elevtext – informant 4 

Informant 4 valde att läsa igenom själva uppgiften, därefter elevens lösning på uppgiften och 
sedan kunskapskraven för betygen E, C och A och kom utifrån det fram till att eleven uppnår 
ett C+ i betyg. Han/hon anser att eleven kan förmedla tankar och åsikter på ett nyanserat sätt 
av den anledningen att eleven med ord har kunnat förmedla sina egna känslor efter läsningen 
av dikterna. Uppgiften innebar att eleven skulle skriva en sammanhängande analys och det 
tycker informant 4 att eleven delvis har gjort men påpekar att det finns en röd tråd som 
emellanåt går av, fast eleven försöker trots det hålla ihop texten. Informant 4 menar också att 
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eleven på ett fåtal rader har lyckats presentera relevant och intressant fakta om dikternas 
författare. Däremot anser han/hon att analysen av Sapfos dikt har brister, och att det verkar 
som om eleven inte förstått diktens mångbottnade budskap och innehåll, så att kravet att 
kunna läsa, reflektera och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som 
återger huvudtanken i det lästa uppnås inte riktigt till fullo. Å andra sidan menar informant 4 
att den information eleven fått av läraren angående Sapfos bakgrund också har betydelse för 
bedömningen. Hade det varit så att läraren talat om den skulle betyget dras ner något, men 
vore det så att eleven inte fått någon bakgrundsinformation anser informant 4 att eleven ändå 
till viss del lyckats sett huvudtanken med innehållet i det lästa. 

För att nå ett A hade eleven behövt diskutera tolkningen av Guds-begreppet vilket existerar i 
de båda dikterna, poängterar informant 4. ”En annan sak som inte motiverar det högsta 
betyget är ”stockar sig rösten”. Jag menar, om man inte begriper vad det står där så kanske 
man kan ta reda på det i nån ordbok. Om man inte begriper vad det står så blir ju tolkningen 
sned”. Vidare menar informant 4 att för ett högre betyg skulle eleven också ha närläst dikterna 
mer och tagit reda på mer information om författarna för då hade analysen blivit bättre.  

Informant 4 anser att eleven använder ett bra språk trots några stilgropar som exempelvis 
uttrycket tjorvar till, men att det i överlag är en relativt sammanhållen text rent grammatiskt 
men också stilistiskt. Han/hon påpekar att uppgiften var svår men att eleven ändå lyckats få 
ihop en helhet och det är där informant 4 valt att sätta ett plus efter betyget C. Nästa kriterium 
på C-nivå var att eleven översiktligt kan återge innehållet i några centrala skönlitterära verk 
och det upplever informant 4 att eleven gör, samt att de egna tankarna är välgrundade. 

Svårigheten med bedömningen förklarar informant 4 som att ”Ja, det kan ju vara det här med 
hur mycket vet jag inte. Hade jag själv varit lärare hade jag själv vetat vad jag sagt och inte 
sagt och jag hade sett vad den här personen hade, jag hade sett hela paketet va. Jag får ta det 
här för vad det är”. Han/hon påpekar att det inte heller fanns några anvisningar om hur lång 
analysen ska vara och anser därför denna analys på en och en halv sida som relativt 
omfattande. Ytterligare en svårighet är bedömningen av elevens tolkning av Tranströmers 
dikt. Dikten har inte någon känd tolkning vad informant 4 vet, så därmed kan elevens tolkning 
vara precis lika sann som någon annans tolkning. Han/hon tycker dock att eleven lyfter fram 
mycket av vad dikterna står för enligt honom/henne och poängterar att upplevelsen och 
tolkningen av dikter är subjektivt och därmed väldigt olika. ”Ungefär som när ett brott har 
begåtts va. Det är 30 personer som har sett det men det är ytterst få som har sett samma sak”.  

4.5.5 Sammanfattning av elevtextbedömningar 

Vad som kan anses som mest intressant i detta resultat är att informanterna i den här studien 
har betygsatt elevtexten med tre olika betyg – E, D och C(+)! Anmärkningsvärt är att det 
innebär att eleven har fått tre olika godkända betyg av fem möjliga, av fyra olika lärare. 
Orsaken till denna bristande överensstämmelse i betygssättningen beror alldeles tydligt på att 
varje lärare har tolkat uttrycken för de kvalitativa skillnaderna av kunskapsnivåerna i 
kunskapskraven på olika sätt. Detta visar på att bedömningen av elevtexten har subjektiva 
inslag eftersom varje enskild lärare gör en subjektiv tolkning och tillämpning av 
kunskapskraven och sina egna preferenser. Selghed (2010) är kritisk mot den nya 
betygsskalan, vars syfte är att skapa en mer rättvis och likvärdig bedömning och 
betygssättning, och menar att det endast är inbillning att fler betygssteg ökar tillförlitligheten i 
betygssättningen, något som visar sig tydligt i denna undersökning. 
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Det blir i sådana här sammanhang tydligt hur många faktorer som faktiskt spelar in vid 
bedömningen och betygssättningen. Informant 1 och 4 tar bland annat hänsyn till att det är 
första kursen i svenska, hur mycket hjälp eleven har fått av läraren vid skrivandet samt hur 
mycket information eleven fått som rör dikterna och deras författare, något som kan ha 
betydelse för textens innehåll och kvalitet. Enligt Skolverket (2009) är sådant som påverkar 
och försvårar likvärdigheten vid bedömning och betygssättning dels det att lärarna gör olika 
tolkningar och att det upplevs svårt att bedöma när eleven uppnått kriterierna, samt att lärarna 
väger in delar som också påverkar deras bedömning. Tendenser till att detta är fallet visar 
även resultatet i den här studien, då en del av informanterna faktiskt tar hänsyn till annat än 
det som eleven faktiskt presterar i texten. Det verkar i och med detta också svårt för en del av 
informanterna att göra distinkta gränsdragningar för vilken kvalitetsnivå eleven uppnår och i 
vilken omfattning trots att detta enligt Skolverket (2011) skulle bli lätt att avgöra i relation till 
dess kontext.  

Vid bedömningen av elevtexten har informanterna huvudsakligen arbetat enligt den modell 
som Palmér och Östlund Stjärnegårdh (2005) presenterar, i vilken textens innehåll, disposition 
och språk vägs samman som resultatet av helhetsintrycket och summeras i ett kvalitativt 
omdöme i linje med kunskapskraven. Informanterna har utgått ifrån tre kunskapskrav och i 
dessa tre kunskapskrav går det att utläsa sex olika krav för E-nivån och lika många för C-
nivån.  

Det första kunskapskravet handlar om att för E ska eleven kunna skriva texter som till viss del 
är anpassade efter syfte, mottagare och kommunikation och för C ska elevens texter vara 
anpassad efter syfte, mottagare och kommunikationssituation samt ha en tydligt urskiljbar 
disposition (Skolverket, 2011a). Redan här råder det delade meningar om på vilken nivå 
elevtexten uppnår detta. Informant 1 har svårt att fastställa nivån på den punkten eftersom den 
enligt honom/henne motsvarar E på textens första sida och C på textens andra sida men att 
eleven måste arbeta mer med sin disposition för att uppnå ett C till fullo. Det framgår inte att 
informant 2 bedömer texten utifrån detta kunskapskrav, men informant 3 och 4 anser att 
elevtexten på den nivån når upp till C och då är det för att de, till skillnad från informant 1, 
tycker att texten verkligen har en tydlig disposition. Detta trots att textens röda tråd 
”emellanåt går av”, enligt informant 4. Så exakt vad i elevtexten som är avgörande för 
gränsdragningen mellan de kvalitativa nivåskillnaderna E och C förblir tyvärr oklart.  

Den andra delen i det första kunskapskravet är att eleven i huvudsak kan följa skriftspråkets 
normer för språkriktighet för betyget E, och att språket är varierat och delvis välformulerat 
för C (Skolverket, 2011a). Informant 1 menar att eleven visar D-nivå på textens första sida 
eftersom det finns brister i vissa formuleringar men att det blir en högre nivå på andra sidan 
eftersom eleven använder ett bättre språk där rent grammatiskt sett, men att det kanske inte 
nödvändigtvis är delvis välformulerat som faktiskt krävs för ett C. Informant 2 diskuterar på 
ett liknande sätt som informant 1 vad gäller språket, och menar att eleven skriver korrekt och 
delvis varierat men inte välformulerat och anser därmed att nivån på språket är ett tydligt D. 
Informant 3 anser att eleven uppnår kraven för C och enligt informant 4 har eleven ett bra 
språk såväl grammatiskt som stilistiskt, dock med några felsteg, men av allt att döma anser 
även han/hon att eleven ändå uppnår kraven för C gällande den språkliga delen. 

Det andra kunskapskravet är att eleven för betyget E kan läsa och göra enkla 
sammanfattningar av texter och skriva egna texter som anknyter till det lästa och för C kan 
eleven lyfta fram huvudtanken med det lästa (Skolverket, 2011a). Återigen är informant 1 
osäker inför att fastställa nivån för detta eftersom han/hon tycker att eleven lyckas med det på 



23 
 

en högre nivå än E fast inte lika mycket på första som på andra sidan. Det framgår inte att 
informant 2 bedömer texten enligt detta kunskapskrav. För informant 3 uppstår en osäkerhet 
huruvida eleven uppfyller kravet för E eller C på grund av att analysen av Sapfo har för stora 
brister och bara uppfyller kravet för E, medan analysen av Tranströmers dikt är bra och når 
upp till C i hans/hennes ögon. Frågan som då uppstår är om det är till övervägande del eller 
inte? Det är det som blir svårt att avgöra i de här fallen. Enligt informant 4 uppnår eleven inte 
till fullo kravet för C, men beroende på den bakgrundsinformation eleven fått eller inte fått av 
läraren, gör det att han/hon kan ha överseende med att kravet inte nås helt och hållet så att det 
ändå resulterar i ett C. Detta är mycket intressant eftersom informant 4 verkar ha ganska 
mycket överseende med att elevtexten inte riktigt lyckas uppnå alla krav för C till fullo och 
väljer att göra olika övervägningar och väger in annat som balanserar upp för det slutliga 
betyget C. Exempel på sådant är att ta i beräkning att uppgiften var svår, att eleven presenterar 
relevant och intressant information om författarna och att den eventuella 
bakgrundsinformationen eleven fått av sin lärare har betydelse. Också analysens omfattning i 
antalet sidor samt att elevens tolkning till stor del sammanfaller med den personliga tolkning 
informant 4 själv gör, är faktorer som väger upp betyget. 

Det tredje kunskapskravet är att eleven för betyget E kan översiktligt redogöra för några 
samband mellan olika skönlitterära verk genom att ge exempel på gemensamma teman och 
motiv. Eleven återger också någon iakttagelse och kan formulera egna tankar med 
utgångspunkt i berättandet. För betyget C kan eleven reflektera över innehåll och form med 
hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp samt utförligt redogöra för sambandet 
mellan olika verk. Eleven kan också återge några iakttagelser och formulerar egna tankar som 
är välgrundade (Skolverket, 2011a). Informant 1 och 2 är överens och anser att eleven når en 
högre nivå än E men inte fullständigt C för detta kunskapskrav, medan informant 3 och 4 
menar att eleven uppnår kravet för C. Detta med undantag för informant 3 som tycker att 
eleven presterar E-nivå då han/hon återger någon iakttagelse men inte mer. Här blir inte 
kvantiteten det avgörande för om eleven når ett lägre eller ett högre betyg utan det är snarare 
hur väl eleven återger innehållet, reflekterar över form och innehåll samt redogör för 
sambandet mellan de olika verken. Detta trots att kvantiteten tidigare har nämnts som ett 
problem vid gränsdragningen. Kanske var det då faktiskt kontexten i relation till det innehåll 
som relateras (Skolverket, 2010) som fick bli det avgörande elementet i just det här fallet.  

Intressant är att endast en av informanterna - informant 3 - anser att elevtexten var mycket 
enkel att bedöma, medan de tre övriga var något mer osäkra i sin bedömning. För informant 1 
var det mest komplicerat eftersom han/hon anser att texten hade en så varierande kvalitet 
medan detta inte alls var något som bekom informant 3. Informant 2 tycker det var svårt för 
han/hon anser inte att han/hon hade något att förhålla sig till men tror ändå inte att någon 
skulle kunna bedöma B eller A på arbetet. Det betyder trots allt att det enligt honom/henne 
vore fullt rimligt att bedöma allt från E till C på den här elevtexten, även om det inte var något 
han/hon explicit uttalade under intervjun. Informant 1 hade, som nämnts, svårt att bedöma 
texten och kanske berodde detta på att han/hon helst inte valde att använda nivå D i sin 
bedömning, fastän det åtminstone för undertecknad torde vara ett tänkbart alternativ sett till 
bedömningen där han/hon velade mellan E och C gällande disposition, läsning och 
sammanfattning av text, iakttagelser, språk och stilistiska begrepp. Istället för att bedöma 
texten i sin helhet delar informanten upp bedömningen i två delar, en för varje sida av 
elevtexten, något som förmodligen också bidrog till att texten för honom/henne upplevdes 
som betydligt mer svårbedömd. Informant 1 hade svårt att bestämma sig för om han/hon 
skulle ge texten ett D, vilket var det mest rimliga betyget sett till hur han/hon bedömt texten, 
eller ett C fast med många delar som bör utvecklas. Informant 1 bestämde sig slutligen för ett 
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C och hänvisade till Skolverkets bedömningsexempel som referenspunkt enligt vad han/hon 
spekulerade skulle vara deras bedömning av denna elevtext och implicit den ”mest korrekta”. 

I sin bedömning av elevtexten gav informant 4 inte bara sitt utlåtande på textens kvalitet, utan 
även framåtsyftande återkoppling i form av konkreta utvecklingsråd för vad som skulle krävas 
för att texten skulle få betyget A. Detta visar på att tillämpningen av formativ bedömning sker 
som en naturlig del av bedömningsprocessen. Informant 4 ansåg att eleven borde arbeta med 
tolkningen av begreppet Gud i dikterna, att vara säker på att han/hon förstår alla ord som 
förekommer i dikterna samt att eleven borde ha arbetat med närläsningen och sökt mer 
information om författarna. I bedömningen informant 1 gjorde, uppfattades liknande 
tankegångar fast med helt andra utvecklingsråd och då gällde det till skillnad från informant 4 
vad som krävs för att nå betyget C. Informant 1 menade att texten borde processas och att 
eleven måste arbeta med dispositionen av texten genom att använda exempel, jämförelser och 
citat även på första sidan. Eleven borde också se över ett antal syftningsfel och vara mer 
tydlig i presentationerna av dikterna och författarna, samt använda fler stilistiska begrepp. 
Informanten riktade också kritik till hur uppgiften var konstruerad och menar att det kunde ha 
framgått mer tydligt att eleven ska jämföra teman och uppbyggnad i dikterna för att detta 
enklare skulle kunna bedömas i elevtexten.  

4.6 Uppfattningar om likvärdig bedömning 

På frågan om hur de på den aktuella skolan arbetar för att nå en likvärdig bedömning och 
betygssättning, svarar informanterna att sambedömningar är det som huvudsakligen bidrar till 
likvärdighet i betygssättningen. Det gäller såväl sambedömning efter nationella prov som 
bedömning på övriga elevarbeten under kursernas gång. Skillnaden är att vid 
sambedömningen av de nationella proven samlas svensklärare från hela skolan och arbetar 
tillsammans, medan när det rör övriga elevarbeten vänder de sig till sina svensklärarkollegor 
inom sektorn och framförallt kollegorna i det egna arbetslaget. Informant 1 har under våren 
genomfört ett temaarbete tillsammans med två av sina svensklärarkollegor där de använt 
exakt samma material och samma uppgifter, så det lämpar sig mycket bra för sambedömning. 
”Sambedömningen är ju ovärderlig en sån här gång. Att man får en säkerhet i sitt sätt att 
bedöma i och med att man oberoende av varann har tittat på en text och sen kommit fram till 
samma betyg”, säger informant 1. 

Det finns en önskan bland lärarna om att de svenskämneskonferenser som sker ungefär en 
gång per månad ska ägnas mer åt sambedömning och diskussion av styrdokument. Ett förslag 
från informant 3 är att lärarna då delas upp i grupper om fyra där alla lärare representerar var 
sitt program och varje lärare tar med sig några olika texter som de sedan sitter tillsammans 
och bedömer. Informant 1 ser också flera fördelar med den typen av sambedömning och även 
ett sätt att komma ifrån risken att bli ”hemmablind”. ”I och med att andra lärare kan läsa mina 
elevtexter så har de ju inte den här hemmablindheten, så att när de tittar på de här delarna kan 
man ju faktiskt få en bra uppfattning om, ja men tänker jag rätt i det här eller?”. Några av 
informanterna är övertygade om att man som lärare färgas av de elever man har och att man 
därför har vissa förväntningar på vad eleverna kan och brukar prestera. ”Lite självkritisk får 
man ju va och tänka att blir jag hemmablind? Jag vet ungefär vad jag förväntar mig av den här 
eleven och hur mycket styr det egentligen?”, undrar informant 1. Informant 3 menar att ”de 
som undervisar bara på studieförberedande program de är så vana och de kan drilla sina elever 
så att de vet att de kan prestera ännu mer, medan jag är glad om mina elever skriver sju rader 
och undrar om jag kan läsa ut något av det här”. Informant 3 och 4 anser att det borde vara en 
större blandning av elevgrupper så att alla lärare arbetade med elever från olika 
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gymnasieprogram för att få betygssystemet mer rättvist och säkert för eleverna, och informant 
3 menar också att det är betydligt lättare att vara hård med betyget när det är en elev han/hon 
inte känner och därför skulle även anonym rättning behöva utföras oftare. Resultatet visar här 
tydligt att den subjektiva bedömningen är påtaglig och ett ständigt dilemma i det vardagliga 
arbetet kring bedömning och betygssättning. Detta är också något som bekräftas i den rapport 
Skolinspektionen (2010b) gjorde, där det samtidigt betonas att fler inslag av anonym rättning 
troligen skulle bidra till större objektivitet, vilket är en åsikt som informanterna i 
undersökningen också delar. 

Informant 1 anser att sambedömningen med kollegor och Skolverkets material för det 
nationella provet kommer att vara vägledande inför den första betygssättningen i Svenska 1. 
Samma informant är dock mycket kritisk till vissa delar som lagts ut på Skolverkets hemsida 
där Skolverket bland annat presenterar ett bedömningsexempel som inte alls är begripligt för 
informant 1 och dennes kollegor. Det gäller ett muntligt föredrag som samtliga kollegor inom 
arbetslaget var överens om var ett C men inte mer, och Skolverkets kontrollgrupp hade satt 
betyget A. I det här fallet hade lärarna kommit fram till att det utifrån den nuvarande 
betygsskalan absolut inte gick att motivera att eleven skulle ha ett annat betyg än det betyg 
som de i lärarkollegiet hade kommit överens om. Informant 1 och dennes kollegor upplever 
därför att de på grund av detta har tappat litet förtroende för Skolverket eftersom Skolverkets 
bedömning på något sätt ska anses vara en referenspunkt vid betygssättningen. 
Sambedömningens betydelse värderas bevisligen högt bland informanterna i den här studien 
och för många av lärarna är den ett värdefullt verktyg i strävan efter likvärdighet i bedömning 
och betygssättning. Vad som kan tyckas anmärkningsvärt är att lärarna anser att deras egna 
bedömningar är mer trovärdiga än de bedömningar som utförs av den myndighet de arbetar 
under. 

Alla poängterar att tidsaspekten innebär ett stort problem. När ska det finnas tid att sitta med 
sådant här när inte tillräckligt med tid avsätts, och hur mycket som kan krävas av kollegornas 
tid? ”Jag kan ju inte begära att nån annan ska sambedöma med mig om jag har 180 uppsatser 
att bedöma, men jag kan ju plocka ut ett antal som jag tycker är svåra kanske, men det är ju 
alltid det här med tid och ork. Det är ju så mycket för alla nu på våren när betygen ska sättas”, 
säger informant 4. Skolverket (2000) och Korp (2006) betonar att ett tydligt ledarskap och en 
stöttande organisation är en förutsättning för att kunna föra ett samarbete kring bedömning, 
men att det också måste skapas tid för lärarna att få arbeta med det. Informant 1 lyfter även 
problematiken med att man som bedömare av någon annan lärares elevtext inte alltid har 
tillgång till den bakgrundsinformation som den undervisande läraren har, och menar att 
mycket av den information som ges till eleverna blir muntlig och ofta förtydligad. En del 
elever arbetar också mindre självständigt och får mer hjälp än andra så ibland förekommer det 
att läraren känner igen sina egna formuleringar i det som eleven skrivit och det kan också 
försvåra för den medbedömande läraren.  

När jag frågade informanterna vad som kan innebära svårigheter med att uppnå likvärdig 
bedömning och betygssättning svarade informant 2 så här: 

Att det är den här typen av bedömning. Att det inte handlar om rätt eller fel eller ett, kryss, 
två. Jag ska utifrån mitt huvud tolka kunskapskrav, tolka elevtext och få ihop det här på nåt 
vis och jag är människa och det är en människa som har skrivit det här och jag tror hela det 
där, det är så komplext och det är det som gör att det är svårt men jag tror ju att det är det som 
också då gör att vi skulle behöva jobba mycket mer med det tillsammans. (Informant 2) 



26 
 

Även informant 3 och 4 betonar att svårigheten blir att vi är människor som tolkar. Det 
subjektiva inslaget spelar störst roll, särskilt när det handlar om uppgifter som i det här fallet 
exempelvis, en diktanalys. Informant 4 menar att ”I en uppgift där du ska skriva ett referat där 
alla läser samma artikel eller ser samma film till exempel är det en annan sak men just i en sån 
här uppgift där det finns mycket känslor och tolkning så då finns det alltid ett inslag av det här 
subjektiva som är svårt att, jamen att alla tänker på ett och samma sätt”.  

Informant 1 tror att likvärdigheten bygger på att man arbetar med ungefär samma texttyper, 
vissa stilistiska delar, vissa analysdelar och vissa muntliga delar fast på olika sätt, att komma 
överens om vad man arbetar med på den aktuella skolan så att alla går igenom samma 
material. Han/hon ger återigen exempel från träffen som hölls i Umeå under hösten 2011 då 
några lärarrepresentanter från skolan åkte ner för att träffa personal från Skolverket och få 
information, samt arbeta med bedömning av ett elevarbete. Lärarna fick då sitta i mindre 
grupper och, precis som i denna studie, ha tillgång till en uppgift, kunskapskriterierna och 
elevens lösning av uppgiften. Resultatet av bedömningen blev allt ifrån betyget A till betyget 
F. Skolverkets kontrollgrupp hade satt ett B. ”Där ser man hur svårt det är att… alla utgår från 
samma material och får så olika slutresultat. Där tänker jag att Skolverket måste ju ställa sig 
kritiska till hur det här ska bli mer likvärdigt. Hur ska vi kunna göra likvärdiga bedömningar 
om vi inte kommer närmare än så?”. Svårigheten med likvärdig bedömning menar informant 
1 är den att när det finns lösa formuleringar är risken att man lägger in alldeles för många 
egna idéer i vad det ska innefatta.  

Jag tror så här, att man kan sätta olika betyg. Jag tror att du lika gärna kan sätta E som ett C 
som ett B nästan, beroende på hur du motiverar, för att du kan läsa in så många olika delar i de 
här formuleringarna och vem säger att den ena har rätt och den andra har fel? Det är 
nackdelen med själva betygsformuleringarna tror jag. (Informant 1) 
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5. Diskussion 

Det övergripande syftet med undersökningen var att ta reda på hur fyra svensklärare på en 
gymnasieskola i Norrbotten uppfattar den nya ämnesplanen för Svenska 1 samt hur deras 
tolkning av kunskapskraven i ämnesplanen påverkar bedömningen av en elevtext. För att 
kunna besvara frågeställningarna användes kvalitativa intervjuer med en låg grad av 
strukturering. Informanterna genomförde också en bedömning av en autentisk elevtext, som 
de sedan motiverade under själva intervjun.  

5.1 Metoddiskussion 

I kvalitativa studier skiljer sig användningen av begreppen reliabilitet och validitet från 
kvantitativa studier åt. Begreppet reliabilitet används sällan i en kvalitativ studie då man 
menar att det ligger så nära sammanlänkat med begreppet validitet och bör ställas mot 
bakgrund av att varje undersökningstillfälle är en unik situation och att variation i 
informantens svar kan ses som något positivt och ett tecken på att informanten fått ny lärdom 
om något (Patel & Davidson, 2011). Validiteten omfattar hela forskningsprocessen och man 
benämner det ofta som förståelse, eftersom kvalitativa studier handlar om att tolka, förstå och 
beskriva någon eller några personers uppfattningar om olika företeelser. Validiteten kopplas 
till om forskaren förmår inhämta underlag för att möjliggöra en tillförlitlig tolkning av 
informanternas livsvärld, förmågan att ta fasta på mångtydighet och motsägelsefullhet samt 
att kunna författa en tillgänglig text där tolkningarnas mening tydligt framgår (Patel & 
Davidson, 2011). Detta är något jag anser mig ha lyckats med då det insamlade materialet gav 
en omfattande bild av informanternas uppfattningar om de nya styrdokumenten samt en 
detaljerad beskrivning av deras tillvägagångssätt vid bedömningen av en elevtext. 
Transkriptionsprocessen är också ett inslag där studiens validitet testas och det är då viktigt att 
forskaren är medveten om hur de val han/hon gör kan påverka analysen av resultatet. När 
materialet transkriberades valdes de för resultatet mest intressanta yttranden ut och citerades i 
den löpande texten. Varje citat återgavs ordagrant samt kontexten kring citatet, så att 
informanternas uppfattningar ska kunna sättas in i ett tydligt sammanhang och att läsaren ska 
kunna skapa sig en klar bild av varje informants erfarenhetsvärld. Jag vill poängtera att 
resultatet i denna studie enbart kan visa på tendenser och att inga generella slutsatser kan dras. 
Däremot anser jag att undersökningens resultat ger en talande bild av hur några 
gymnasielärare i svenska upplever arbetet med de nya styrdokumenten som blev gällande från 
hösten 2011 och det är troligen många fler lärare på andra skolor i Sverige som delar dessa 
uppfattningar. Som blivande gymnasielärare i svenska anser jag det betydelsefullt att få en 
förståelse för hur lärarnas arbete med bedömning och betygssättning i svenskämnet i 
praktiken ser ut och vilka svårigheter det kan innebära att bedöma elevtexter likvärdigt. När 
jag, och många blivande svensklärare med mig, nu ska ut i yrkeslivet har jag som behållning 
av denna studie fått en insikt i hur viktigt det är att ha ett nära samarbete med sina 
lärarkollegor och att våga släppa in varandra i bedömningsprocessen samt nyttja 
sambedömning som ett verktyg i strävan mot likvärdighet.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen tyder på att informanternas uppfattningar om ämnesplanen för 
Svenska 1 är att den är mer omfångsrik och att det är högre krav än i kursplanen för Svenska 
A. Två av informanterna i studien, vilka arbetar på de yrkesförberedande programmen, är 
bekymrade för måluppfyllelsen och misstänker att flera av deras elever inte kommer att nå 
målen för Svenska 1 det här året. En av anledningarna till det är att det nu läggs mer fokus på 
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skrivande och att det ställs högre krav på att eleverna ska kunna skriva mer sakliga texter som 
fyller en nyttofunktion inför exempelvis fortsatta studier på högskola eller universitet, något 
som många elever på yrkesförberedande program inte kommer att genomföra. Risken är att 
följderna av detta blir att det ursprungliga syftet med ökad måluppfyllelse får motsatt effekt 
och istället leder till att färre elever når målen. 

Fastän syftet med de nya ämnesplanerna var att skapa större tydlighet (Skolverket, 2010) 
råder det fortfarande stor osäkerhet kring hur kraven, och då främst hur de specifika uttrycken 
som ska särskilja de kvalitativa nivåerna från varandra, ska tolkas och användas vid 
betygssättningen. I dagsläget är endast en av informanterna positiv till kunskapskraven och 
anser att de är nog tydliga. Det som övriga informanter i undersökningen upplever som det 
största problemet med de nya kunskapskraven i ämnesplanen är dess ospecifika formuleringar 
och ordval som gör det svårt att göra tydliga gränsdragningar mellan de olika 
kunskapsnivåerna. Skillnaden mellan C och A anses ibland så liten att det krävs så mycket av 
eleverna för att nå ett A att det i princip bara är få förunnat och det är de elever som redan bär 
på de förmågorna utan att behöva öva upp dem. Ytterligare ett problem som vissa informanter 
upplever är att det emellanåt är svårt att avgöra om det är kvantiteten eller kvaliteten i det som 
eleverna presterar som efterfrågas i kunskapskraven. Bristen på utbildning och information är 
den överhängande orsaken till att lärarna i undersökningen upplever en osäkerhet kring hur 
kraven ska tolkas, och de tror att mer tid till sambedömning och att sitta ner med varandra och 
diskutera kunskapskravens uttryck är en förutsättning för att de ska kunna tolka dem 
likvärdigt och därmed också kunna bedöma eleverna mer likvärdigt. Hade samma studie 
upprepats om ytterligare ett år, när lärarna fått arbeta mer med kunskapskraven och 
betygsskalan, är det mycket möjligt att resultatet hade blivit ett annat. Anledningen till detta 
är just den osäkerhet som de flesta av informanterna fortfarande känner inför hur de ska tolka 
och tillämpa ämnesplanerna och betygsskalan och dessutom kunna tydliggöra de kvalitativa 
nivåskillnaderna för eleverna. Avsaknaden av bedömningsstöd i Svenska 1 kan möjligen 
också vara en bidragande orsak.  

Den här förändringen kräver mer tid. Lärarna var inte förberedda, utan hade önskat mer 
information och mer avsatt tid för att arbeta med de nya styrdokumenten och betygsskalan 
innan de infördes hösten 2011, speciellt eftersom de nu måste arbeta med två system 
parallellt. På skolan där informanterna i denna studie arbetar har det beviljats två halvdagar 
för arbetet med betyg och bedömning, och trots att lärarna upplever att det kommer för sent på 
terminen och hade önskat att det tidigarelagts, kommer halvdagarna säkert att vara givande 
för lärarna och förhoppningsvis få dem att känna större trygghet i sin egen bedömning när 
kursbetygen ska sättas. 

Uppfattningarna om den nya betygsskalan är överlag positiv och den största fördelen anses 
vara den ökade möjligheten till en mer nyanserad bedömning eftersom skalan innehåller fler 
betygssteg. Däremot anser informanterna dels att det är svårare att nå upp till ett A än vad det 
var att nå MVG på den tidigare betygsskalan och dessutom har det blivit svårare att försöka 
förklara för eleven vad som krävs för ett A. Det har också blivit mer komplicerat att kunna ge 
eleverna klara besked om vart de ligger till på betygsskalan under kursens gång och de har 
istället gjort en ungefärlig betygsättning för elevens skull, och sedan valt att arbeta mer med 
utvecklingsråd för eleverna. En tydlig och i mina ögon positiv tendens som resultatet visar på, 
är en ökad användning av den formativa bedömningen sedan införandet av Gy11. 
Informanterna i studien tillämpar såväl bedömningsmatriser, som portföljmetodik och 
systematisk respons med framåtsyftande återkoppling och utvecklingsråd till eleverna, vilket 
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är en mycket god utveckling för strävan mot att bedömningen ska syfta till lärande och 
stimulera till elevernas kunskapsutveckling (Lundahl, 2011). 

Resultatet av undersökningen tyder på att lärare till stor del tolkar kunskapskraven i 
ämnesplanen för Svenska 1 på olika sätt, vilket blir tydligt vid bedömningen av en elevtext 
där samtliga fyra informanter utgått från samma kunskapskrav och bedömt en och samma 
elevtext med tre olika betyg. De uttryck i kunskapskraven som lämnar störst variation ur 
tolkningssynpunkt är huruvida elevens text har en tydligt urskiljbar disposition eller inte, om 
eleven kan göra enkla sammanfattningar eller lyfta fram huvudtanken i det lästa, huruvida 
språket är delvis välformulerat eller inte samt om eleven kan göra enkla eller välgrundade 
reflektioner vid formuleringen av de egna tankarna. Varför dessa kunskapskrav bidrar till så 
stor skiljaktighet i lärarnas bedömningar tror jag beror på faktorer runt omkring texten som 
lärarna tar hänsyn till vid bedömningen, som exempelvis textens längd, uppgiftens 
svårighetsgrad, eventuell bakgrundsinformation som eleven fått av den undervisande läraren 
och, kanske viktigast av allt, bedömarnas egna preferenser. Det är inte enkelt att avgöra hur 
eleverna har tolkat dikterna eftersom det sällan finns något som är rätt eller fel i diktanalyser, 
utan det handlar mer om att bedöma vad som är rimligt att tolka utifrån dikternas innehåll. 
Samtidigt blir det subjektiva inslaget också viktigt eftersom ju mer kännedom läraren har om 
texternas innehåll och mer eller mindre vedertagna tolkningar, desto mer måste det också 
spela in vid bedömningen tror jag. Det är nog problematiskt att ställa sig utanför det. En fråga 
jag ställer mig är om man omedvetet kan bli hårdare i sin bedömning på grund av att man vet 
att resultatet ska upp i allmänhetens ljus för granskning? Är det också så att det är lättare att 
vara mer objektiv och därmed också kunna göra en tuffare bedömning om man inte har en 
relation till eleven? Jag förmodar att det kan ligga någon sorts press i att man inte vill vara 
den som ger ett alldeles för högt betyg och därför medvetet håller tillbaka och hellre sätter ett 
lägre betyg. 

Korp (2006) säger att varje bedömning är en tolkning av en elevs prestation och att 
kunskapskraven ska säkra att elever med samma betyg har likvärdiga kunskaper. Samtidigt 
upplevs betygssättningen som svår bland lärarna för att tolkningen av just kunskapskraven 
erbjuder för stora tolkningsutrymmen, vilket i sin tur medför att det blir ännu svårare, om inte 
rent omöjligt att kunna uppnå likvärdighet, anser Selghed (2006). Skolinspektionens (2010) 
påtryckningar och åtgärder, de nya, tydligare ämnesplanerna och kunskapskraven, samt 
Skolverkets (2011b) satsningar på information till lärarna har bevisligen inte gett något större 
resultat. Det är fortfarande lika komplicerat, inte minst för lärarna i den här undersökningen, 
att tolka och tillämpa de styrdokument, vars huvudsakliga syfte egentligen är att stötta lärarna 
i deras bedömning och betygssättning och strävan mot likvärdighet. Ingen av informanterna i 
undersökningen tror att det helt går att nå likvärdig bedömning och betygssättning i hela 
landet, inte så länge det mål och kunskapsrelaterade systemets uppbyggnad ser ut som det gör, 
något som Selghed (2010) också påpekar. Jag är beredd att hålla med. Samtliga informanter 
tror dock att sambedömning kan vara ett bra sätt att närma sig en likvärdig bedömning och två 
av informanterna tror även att undervisning i blandade elevgrupper, det vill säga att varje 
lärare undervisar elevgrupper från många olika program – såväl yrkesförberedande som 
studieförberedande – kan ha en positiv inverkan i strävan mot detta. Frågan är om det 
överhuvudtaget är möjligt att med språkligt formulerade mål och betygskriterier med så pass 
stor tolkningsfrihet, kan krävas att hela landets lärarkår ska bedöma och betygssätta 
likvärdigt?   
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              Gudars like syns mig den mannen vara, 

han som mitt emot dig kan sitta, 
han som i din närhet lyss till din kära stämmas  
älskliga tonfall 

              
            och ditt ljuva, tjusande skratt som alltid 

i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning. 
Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,  
stockar sig rösten; 

              
tungans makt är bruten och under huden 
löper elden genast i fina flammor; 
ögats blick blir skymd och det susar plötsligt  
för mina öron. 
 
Svetten rinner ned och en ristning griper 
all min arma kropp. Jag blir mera färglöst 
blek än ängens strå. Och det tycks som vore  
döden mig nära. 

 

C-dur 

När han kom ner på gatan efter kärleksmötet 
virvlade snö i luften. 
Vintern hade kommit 
medan de låg hos varann. 
Natten lyste vit. 
Han gick fort av glädje. 
Hela staden sluttade. 
Förbipasserande leenden - 
alla log bakom uppfällda kragar. 
Det var fritt! 
Och alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro. 
Så tyckte han. 

En musik gjorde sig lös 
och gick i yrande snö 
med långa steg. 
Allting var på vandring mot ton C. 
En darrande kompass riktad mot C. 
En timme ovanför plågorna. 
Det var lätt! 
Alla log bakom uppfällda kragar. 

Bilaga 1 

 Vilken känsla förmedlas i dikten 
Gudars like?  

 Hur gör Sapfo för att förmedla 
den känslan? 

 Hur många personer finns det 
med i dikten? Vad har de för 
relation till varandra? 

 Vilken typ av kärlek skulle du 
säga att Sapfo beskriver i sin 
dikt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vilken känsla förmedlas i 
dikten C-dur? 

 Hur använder författaren 
Tomas Tranströmer musiken 
för att beskriva sina känslor? 

 Vad har hänt i dikten? 

 

 

Uppgift 1  

Skriv ihop dina svar till en 
sammanhängande analys. Ta reda på 
lite om författarna som inledning till 
din text. Det är mer än tvåtusen 
femhundra år mellan dikterna. Märks 
det på något sätt?   Jämför till slut 
dikternas innehåll, budskap och 
komposition. 
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Bilaga 2 

Kärleksdikter         Uppgift 1 
Sapfo är född ca 630 f.Kr på ön Lesbos i Grekland. Där undervisade hon unga kvinnor och 
skrev flera av sina kärleksdikter. Många av dikterna är riktade till kvinnorna som hon 
undervisade. Det ledde till gissningar om hennes sexualitet. Hon är västerlandets första stora 
diktare inom kärlek.   

Tomas Tranströmer är född den 15 april 1931 i Stockholm. Debuterade 1954 med ”17 dikter”. 
Tranströmer skriver på ett vardagligt sätt men med en mystisk känsla som också förmedlas i 
dikterna. Han använder också ett naturligt bildspråk i sin poesi.  Han är författare, psykolog, 
poet och nobelpristagare i litteratur 2011. Tranströmer fick nobelpriset för att han genom 
bilder ger oss ny tillgång till det verkliga.  

Gudars like:  
När jag läser den här dikten så får jag en känsla av överrumpling och chock. Att personen i 
dikten inte är beredd på vad som ska hända och blir helt överraskad. Jag vet inte riktigt om det 
är syftet med dikten men det är den känslan som jag får. Jag tycker inte riktigt att Sapfo får 
fram känslan riktigt bra eftersom jag är osäker på vad hon menar. Dikten kan tolkas på flera 
olika sätt.  
Jag tror att dikten handlar om två personer. Kanske till och med ett kärlekspar. Jag tror att den 
ena personen berättar om den andra, och deras relation. Det känns som att personen först 
beskriver relationen för sig själv, och sedan berättar personen hur han eller hon känner för sin 
partner. De verkar ha det tufft i deras relation och det låter som att den ena av dem vill gå 
skilda vägar. Kärleken för den ene verkar ha slocknat. Medan den andre fortfarande kämpar 
på.   

C-dur: 
Jag får känslan av glädje i dikten C-dur. Det känn som att personen det skrivs om just har 
träffat någon och är nykär. Det känns som att denne inte bryr sig om något, allt är bara bra. 
Jag tycker det är lätt att förstå dikten eftersom Transtörner använder liknelser och beskriver 
känslorna väldigt bra. Han använder musiken som liknelse. ”En musik gjorde sig lös och gick 
i yrande snö med långa steg. Allting var på vandring mot C.” Eftersom C är en ganska ljus ton 
så får jag en känsla av ljus och glädje. Personen i dikten är så glad för att han hittat någon. 

Dikterna känns ganska olika för mig, och med tanke på att det är så många år emellan dem så 
är det inte så konstigt. Jag tycker att Sapfo skriver på ett mer invecklat och krångligt sätt än 
Transtörner. Det är svårare att förstå vad Sapfo menar med sin dikt medan budskapet i dikten 
C-dur är ganska lätt att förstå. Däremot är språket förvånansvärt likt varandra, fast det är så 
långt emellan dem. Poeterna använder samma ord men på olika sätt. Därför känns dikten 
Gudars like mer invecklad, för den är uppbyggd på ett annat sätt.  
Sapfo skriver ”Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt, stockar sig rösten;”. Jag förstår inte 
riktigt innebörden i denna mening. Jag vet inte alls vad Sapfo vill säga. Det kan betyda att 
personen blir glad, men det kan också betyda att denne blir ledsen. Man kan inte vara säker på 
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vad det betyder. Man får gissa sig fram.  
Medan Tranströmer skriver ”När han kom ner på gatan efter kärleksmötet virvlade snö i 
luften”. Nu vet jag att personen har träffat någon som denne är kär i. Personen kanske har 
varit på dejt. Jag vet också att det är vinter och att det blåser så att snön virvlar. Han skriver på 
ett rakt och klart sätt, inga krångliga meningar som kan tjorva till det i huvudet.    

Dikterna har väldigt olika handlingar. Gudars like handlar om att två människor skiljs från 
varandra medan C-dur handlar om att två människor just har funnit varandra. De har också 
väldigt olika uppbyggnad. Gudars like är uppdelad i små stycken medan C-dur är uppdelad i 
två stora stycken. Det finns också likheter. Ingen av dikterna är skrivna med rim utan mer som 
berättelser. Men Tranströmers dikt har meningar som kommer tillbaka med bara några små 
ändringar. Till exempel ”Det var fritt.” och ”Det var lätt.” Han har också med upprepningar. 
På det sättet skriver inte Sapfo.  

Budskapen i de båda dikterna är också ganska olika.  Budskapet i dikten Gudars like tror jag 
är att allting kan hända då man är kär. Man vet aldrig vart det leder eller hur det slutar. I det 
här fallet att man blir lämnad utan minsta förvarning.  
Budskapet i C-dur tror jag är att det finns en för alla. Alla kan falla för kärleken, till och med 
den man minst anar, och då det händer så är allt fantastiskt.  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Vilka ämnen undervisar du i? 
- Vilken utbildning har du? 

 

Om ämnesplanen i Svenska 1 

- Vad tycker du om ämnesplanen i Svenska 1? 
- Hur ser du på det centrala innehåll som kursen enligt ämnesplanen ska 

behandla? 
- Vad har du för uppfattningar om ämnesplanen i Svenska 1 då det kommer 

till skrivande? 

 

Om den nya betygsskalan 

- Vilken erfarenhet har du av att arbeta med den nya betygsskalan? 
- Hur ser du på den nya betygsskalan? 
- Hur ser du på kunskapskraven för de olika betygsstegen i Svenska 1? 
- Är de nya kriterierna lättare att förstå än de gamla? 
- Finns det något du tycker är särskilt bra med den nya betygsskalan? 
- Finns det något du inte tycker är bra med den nya betygsskalan? 

 

Bedömning av elevtext 

- Hur gick du tillväga när du bedömde elevtexten? Hur resonerade du? 
- Vilka kriterier använde du för att kunna sätta betyg på texten? 
- Fanns det något du upplevde som svårbedömt? Om ja, i sådana fall vad? 
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Om likvärdig bedömning 

- Hur arbetar ni svensklärare för att bedömningen och betygssättningen ska 
bli så rättvis och likvärdig som möjligt? 

- Vad kan innebära svårigheter när man ska bedöma och betygssätta 
likvärdigt? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


