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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka vad som ligger till grund för några gymnasielärares 
bedömning och betygssättning i ämnet Naturkunskap samt vilken uppfattning lärarna har om 
elevernas medvetenhet om dessa grunder. I arbetet ges en översikt av föreskrifter i läroplaner 
och kursplaner samt resultat av såväl svensk som internationell forskning. Tidigare 
undersökningar har visat på att elever betygssätts efter kriterier utöver styrdokumenten, 
vanligtvis egenskaper hos eleverna. Denna kvalitativa studie är baserad på intervjuer av nio 
verksamma lärare på olika enheter och program inom en och samma gymnasieskola i en 
kommun i norra Sverige. Vårt resultat har beaktat ett vidare perspektiv jämfört med tidigare 
undersökningar, där även lärarnas uppfattning om processen kring bedömning och 
betygssättning visade sig ha betydelse för elevens betyg. De lärare som fann betygssättning 
relativt oproblematisk uppvisar en större prevalens i tillämpandet av förenklande strategier, 
vilket kan anses påverka utfallet i såväl positiv som negativ riktning. Därtill visade studien att 
även elevegenskaper utöver kunskaper och färdigheter låg till grund för betygssättningen. I 
undersökningen framkom vidare att trots att lärarna endast förmedlade eleverna 
styrdokumentens formella kriterier, uppfattade de elevernas medvetenhet om betygsgrunderna 
som god. 



Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som visat intresse och engagemang att delta i vår 
undersökning. Våra intervjuer med Er har gjort denna studie möjlig att genomföra.    

Vi vill även tacka vår handledare Dennis Groth, Institutionen för pedagogik och lärande vid 
Luleå Tekniska Universitet, för kommentarer och goda råd kring studien under arbetets gång. 

Vill vi dessutom tacka Lennart Åström och Birgitta Wiklund för att de tog tid att hjälpa oss 
med korrekturläsning av vårt arbete. 

Slutligen vill vi rikta ett speciellt tack till våra nära och kära för att de visat stort tålamod och 
förståelse i vår strävan att slutföra examensarbetet och kunna ta vår lärarexamen. 
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1.  Inledning 
Bedömning och betygssättning utgör ett nav i den pedagogiska verksamheten, kring vilket en 
stor del av lärarens arbete kretsar. Ansvaret som vilar på lärarna är stort, eftersom 
betygssättning är ett myndighetsutövande och konsekvenserna av felaktiga betyg kan bli 
grava för den enskilda eleven. Mot bakgrund av detta har vi haft en önskan om att fördjupa 
vår kännedom om lärarnas förfarande inom detta område. Vi har valt att genomföra 
undersökningen bland gymnasielärare som undervisar i Naturkunskap, eftersom denna 
yrkeskategori utgör del i vår kommande profession. Vi avser därmed även erhålla djupare 
insikt i eventuella ämnesspecifika bedömningsgrunder. 

Det finns ett antal studier som inriktar sig på att beskriva de faktorer som inverkar på lärarens 
förfarande vid bedömning och betygssättning. De flesta av dessa studier fokuserar emellertid 
främst på egenskaper hos eleverna, såsom inställning och personlighet. Några undersökningar, 
exempelvis Selghed (2004), inkluderar även andra förhållanden, bland annat 
skolorganisatoriska villkor och upplevda yttre krav. Sammantaget utgör dessa faktorer 
troligen mer ett axplock av ingående variabler i lärarens arbete. I vår studie har vi därför för 
avsikt att vidga perspektivet och ytterligare söka utforska det flätverk av kontextuella 
omständigheter i lärarens situation i syfte att erhålla en mer holistisk beskrivning av 
bedömning och betygssättning. 

Vår undersökning har två foki; det första och huvudsakliga avser vilka faktorer som ligger till 
grund för lärarnas bedömning och betygsättning. Detta är ett komplext område där det även 
blir nödvändigt att klargöra de uppfattningar lärarna har om den process som utmynnar i 
betygssättning, då dessa uppfattningar kan antas ha en direkt inverkan på lärarnas 
tillvägagångssätt. Det andra föremålet för vår undersökning är i vilken mån lärarna erfar att 
deras elever är medvetna om de grunder på vilka betygsättningen vilar. 

Den kommun i vilken denna studie genomfördes bedriver ett kvalitetsarbete där kunskap och 
bedömning utgör ett område, vilket också är i linje med den satsning som den tidigare 
Myndigheten för Skolutveckling gör. Det är vår förhoppning att vi med denna undersökning 
även skall kunna bidraga till detta utvecklingsarbete. 

Vad som skall väga in vid betygssättningen är en kärnfråga i pedagogiska sammanhang. 
Enligt styrdokumenten skall endast elevens kunskaper och färdigheter utgöra underlag för 
betyget. En av undersökningspersonerna i studien uttryckte det som ”upp till bevis”, att 
eleverna redovisar de kunskaper som sedan skall omsättas i ett betyg. Detta uttalande, som ger 
uttryck för de officiella föreskrifternas intention och som tillika betonar en rättssäkert 
eftersträvansvärd ståndpunkt, har fått titulera undersökningen. 

1.1  Disposition 
Inledningsvis behandlas undersökningens syfte och frågeställningar. I den efterföljande delen 
presenteras bakgrund till studien och en del tidigare forskning kring lärarnas uppfattningar.  
Bakgrunden inleds med en beskrivning av kunskapssyn samt bedömning och betygsättning ur 
ett historiskt perspektiv. I bakgrunden inkluderas även en presentation av begrepp och 
ämnesområden relevanta för denna studie. Ett avsnitt behandlar på vilka grunder bedömning 
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och betygsättning sker i Naturkunskap. Den kvalitativa forskningsmetoden, inspirerad av 
fenomenografin och med kvalitativa intervjuer, bland verksamma lärare utgör utgångspunkt 
för av metoden. Innan resultatet presenteras följer en beskrivning om hur urvalspersonerna 
selekterats samt genomförandet av studien. Avslutningsvis följer en diskussion utifrån 
undersökningens resultat och våra reflektioner kring studiens syfte med förslag på vidare 
forskning.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som ligger till grund för några lärares 
bedömning, sedermera betygsättning i ämnet Naturkunskap i gymnasieskolan samt i vilken 
mån läraren uppfattar att eleverna är medvetna om bedömningsgrunderna. 

Med avseende på ovan framställda syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

- Hur definierar läraren skillnaden mellan bedömning och betygssättning? 

- Hur uppfattar läraren processen kring bedömning och betygssättning? 

- Vad anser läraren vara betygsgrundande faktorer? 

- I vilken mån erfar läraren att eleverna är medvetna om vad som ligger till grund för 
bedömning och betygssättning?  
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt behandlas kunskapssyn, historiken kring bedömning och betygsättning, 
olika sätt att se på pedagogisk bedömning samt lärarnas uppfattningar kring bedömning och 
betygssättning. Ytterligare behandlas vad som ligger till grund för bedömning i ämnet 
Naturkunskap, kriterierna enligt kursplanerna och andra faktorer som påverkar lärarens 
bedömning av elevens kunskap. 

3.1 Kunskap och kunskapssyner 
De förändringar som skett i samhället sedan folkskolan infördes år 1842 har tillika haft stor 
inverkan på den rådande kunskapssynen i skolan. Selghed (2004; 2006) beskriver hur många 
människor under 1800-talet erhöll sin försörjning genom arbete inom jordbrukssektorn. 
Industrisamhället utvecklades under 1900-talet men kom genom rationalisering och tekniska 
framsteg till stor del att ersättas av dagens kunskapssamhälle. Under jordbruks- och 
industrisamhällets tid var kunskapsområdena ofta avgränsade och uppdelade; en 
fabriksarbetare utförde exempelvis ett visst moment i en produktionskedja. Kunskapsutbudet 
var också förhållandevis måttligt. I och med informationsteknologins utveckling har 
emellertid informationsmängden och dess hastighet ökat markant. Den mediala tillväxten i 
form av bland annat TV och Internet ställer nya krav på människan att kunna sovra och 
förhålla sig kritiskt till information.  

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskap och skapa förutsättningar 
för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. […] Eleverna ska också kunna orientera 
sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga 
att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. (Skolverket, 2006, s. 5) 

Selghed redogör vidare för hur kunskapssynen på liknande vis har utvecklats från att vara 
kvantitativ och reproduktiv under jordbruks- och industrisamhället, när kunskapsmängden var 
måttlig och överblickbar, till att idag vara av mer kvalitativ art. Denna förändrade 
kunskapssyn kan illustreras med skiftet från den tidigare benämningen ”inlärning” till dagens 
”lärande”. Att kunna och veta blir underordnat att begripa och förstå.  

Under det normrelaterade betygssystemets tid handlade kunskap alltså till stor del om 
kvantitet. Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1999) beskriver denna ”kvantitativa 
överbelastning” som en ”pedagogisk paradox”, där stoffet blir så omfattande att det inte finns 
tid för inlärning: ”Skolan får därför mer karaktären av ett häcklopp än av en rörelse uppför en 
trappa” (s. 136). Proven, alltså bedömningstillfällena, blir i denna liknelse hinder som skall 
avverkas, enligt författarna, men efter loppet anser de att eleverna ”befinner sig på samma 
nivå som vid starten” (s. 136). Någon utveckling har således inte skett. 

Ett annat sätt att beskriva kunskapssynens förändring är som en utveckling från rationalism 
via empirism till konstruktivism (Selghed, 2006). Enligt Selghed innebär rationalism att 
kunskap betraktas som ett inre fenomen som uppstår genom mänskigt tänkande, emedan 
empirism utgör det motsatta förhållande till denna åskådning, där kunskap uppstår genom 
observationer och mätningar av yttre fenomen. Empiristisk kunskap innebär att allt vetande 
består av faktakunskaper som anhopas till ämneskunskap, vilket i skolans värld omsätts som 
att ett högre betyg erhålls om eleven kan gruppera sina faktakunskaper till större helheter 
(Egidius, 2005).  Konstruktivismen intar en mellanposition mellan verkligheten och det 
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mänskliga tänkandet (Selghed, 2006). Selghed påpekar att tidigare läroplaner för grundskolan, 
Lgr 62 och Lgr 69, har tydliga empiristiska drag medan dagens läroplaner och kursplaner 
kännetecknas av en konstruktivistisk kunskapsuppfattning.  

I den utredning, SOU 1992:94, som föregick dagens läroplaner för grundskolan och för de 
frivilliga skolformerna diskuterades tre aspekter på kunskap och lärande (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). Kunskapens konstruktiva aspekt utgörs av ett samspel mellan elevens 
tidigare kunskaper, de problem som eleven upplever samt vilken kunskap eleven utvecklar. 
Den kontextuella aspekten belyser det sammanhang kunskapen skall kopplas till och den 
funktionella aspekten innebär att eleverna lär sig tillämpa sina kunskaper i nya situationer.  

I läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Skolverket, 2006) ges följande redogörelse 
för vad kunskap innebär och omfattar:  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen. (Skolverket, 
2006, s. 6)  

Selghed (2006) beskriver fakta och förståelse som teoretiska kunskapsformer, av kvantitativ 
respektive kvalitativ natur. Färdighet avser enligt honom en praktisk kunskapsform, att veta 
hur någonting skall göras och kunna genomföra detta, emedan förtrogenhet utgörs av ”tyst 
kunskap”, en slags erfarenhetsförvärvad intuition. Enligt Selghed har det skett en förändring i 
skolan med avseende på hur dessa kunskapsformer betonas, vilket hör samman med den 
förändrade kunskapssynen; ”I dag, när kunskapsutvecklingen är så snabb och 
faktakunskapens halveringstid allt kortare blir det orationellt att lägga all kraft på att försöka 
lära sig behärska enbart fakta. I stället har en förskjutning skett mot att öka förståelsen av den 
kunskap vi förvärvar” (s. 51). Kunskap idag innebär alltså att utifrån ett väl valt stoff lära sig 
en metod eller att tillämpa ett visst tankesätt som sedan kan utgöra en modell för liknande 
fakta eller situationer. 

Denna uppdelning av kunskap i olika former har dock kritiserats av somliga. Allard, Måhl och 
Sundberg (1994) hävdar att det inte går att separera de olika kunskapsformerna. Enligt 
författarna kan fakta och förståelse utgöras av samma kvalitéer: ”Den som vet att två haploida 
celler kan förenas till en diploid äggcell, besitter den personen faktakunskap eller förståelse?” 
(s. 125). På motsvarande sätt förhåller de sig kritiska till de andra kunskapsformerna. 
Eftersom färdighet kan utgöras av tänkande, hävdar de, kan vilken kunskap som helst vara en 
färdighet. Förtrogenhet är enligt författarna ett begrepp som inte säger någonting om 
innehållet och därmed inte heller går att särskilja från de andra kunskapsformerna. 

Enligt Selghed (2006) är lärarnas kunskapssyn av stor betydelse för att förstå deras 
resonemang i samband med bedömning och betygssättning. Han finner vidare att vissa lärare 
upplever det som problematiskt att se på kunskap och lärande som en process vilket försvårar 
en renodlad betygssättning av det uppnådda kunnandet. ”Kunskapande – vägen till målet – 
blandas ihop med det uppnådda målet – resultatet” (s. 177). 
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3.2 Bedömning och betygssättning – från förr till nu 
Under de senaste århundradena har flera betygssystem implementerats i skolan. Från 1800-
talets början fram till slutet av andra världskriget förhärskade det så kallade absoluta 
betygssystemet (Selghed, 2006). Selghed beskriver detta system som grundat i rationalismen 
och kunskap betraktades som resultatet av mänskligt tänkande. Betygen, skriver Selghed, 
ansågs mäta absolut kunskap och naturgivna förmågor hos eleven. Denna form av kunskap, 
som en idealistisk åskådning, härrör från filosofin; redan Platon ansåg att det fanns en absolut 
kunskap som var graderad från oreflekterade uppfattningar och faktakunskaper till 
övergripande och värderande kunskap (Egidius, 2005).  

Under efterkrigstiden följde successivt det normrelaterade, eller relativa, betygssystemet som 
innebar att endast en viss andel av eleverna kunde erhålla ett visst betyg, i enlighet med den så 
kallade normalfördelningskurvan (Selghed, 2006). Enligt Selghed innebar denna att sett till 
samtliga elever i landet, så uppvisade merparten av eleverna en medelprestation emedan färre 
genererade extremt låga och extremt höga prestationer. Den procentuella fördelningen över 
den femgradiga betygsskalan var således 7, 24, 38, 24 och 7 (Davidsson, Sjögren & Werner, 
2000). Betygsfördelningen var dock inte avsedd att gälla en enskild klass, poängterar Selghed 
(2006), men tillägger att resultatet emellertid blev att eleverna jämfördes mellan varandra 
inom gruppen och att elever kunde uppleva att ”femmorna var slut”. Detta betygssystem 
fastställde alltså inte vilken kunskap eleven besatt utan var endast ett mått på hur eleven 
presterat i förhållande till andra elever. Egidius (2005) skriver med avseende på 
normalfördelningskurvan att undervisningen fokuserade och mätte mängden kunskap hos 
eleverna varpå denna omsattes numerärt. Enligt Egidius skedde en förändring då det 
kunskapsrelaterade betygssystemet infördes, då perspektivet förflyttades från att lärarna och 
läroböckerna var det centrala till att eleverna utgjorde mittpunkt. 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem infördes i gymnasieskolan år 1994 och 
innebär att eleven bedöms utifrån i förväg fastställda kriterier (Selghed, 2006). Förhållandet 
mellan mål och kriterier beskrivs i läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Skolverket, 
2006) enligt följande: ”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de 
kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i 
betygskriterier” (s. 15). Allard, Måhl och Sundberg (1994) illustrerar konsekvenserna av det 
nya systemet som en kontrast mot det föregående, genom att visa på möjliga polära företeelser 
vid betygsättningen: om ingen elev i klassen uppvisar MVG-kvalitéer, skall ingen elev erhålla 
det högsta betyget, emedan om samtliga elever gör det skall alla få detta betyg. Selghed 
(2006) skriver att: ”Betygen sätts alltså i mötet mellan lärarens sätt att uppfatta vad 
betygssystemet innebär och de prestationer som eleven visat fram” (s. 10). Detta möte kan 
medföra att det uppstår ett mellanrum bestående av andra faktorer utöver de kunskapsmål som 
finns angivna i styrdokumenten.  

Enligt Selghed (2006) medförde det friutrymme som uppstod i och med skiftet från regel- till 
mål- och resultatstyrning att lärare beträffande betygssystemet kan välja bland olika 
handlingsalternativ. Betygssättningen utförs därmed utifrån egna idéer. Kroksmark (2002) 
kritiserar tillika kursplanernas mål- och kriterieformuleringar i det att de är snarlika nog att 
vara utbytbara gentemot varandra, att de är för många till antalet samt att ordvalet gör dessa 
svårtolkade, möjligen på grund av att de saknar en ”kärna som går att ta på” (s. 72). 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem grundar sig i den kriterierelaterade 
bedömningen, vilket innebär att elevernas kunskaper bedöms i förhållande till i förväg 
fastställda kriterier (Selghed, 2006). I gymnasieskolan tillämpas en fyrgradig betygsskala där 
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de fyra stegen är Icke godkänt, IG; Godkänt, G; Väl godkänt, VG och Mycket väl godkänt, 
MVG (Skolverket, 2007). Betygsstegen i den svenska gymnasieskolan är anpassade till olika 
kunskapsnivåer (Egidius, 2005). Enligt Egidius är det inte mängden kunskap som skall 
betygssättas utan hur väl eleverna individuellt kan hantera och kritiskt granska kunskaperna. 

Beroende på vilket betygssystem som tillämpas finns två olika angreppssätt för 
undervisningen enligt Måhl (1999). Han beskriver att ett mål- och kriterierelaterat 
betygssystem förutsätter att eleverna innan undervisningen av ett nytt moment blir medvetna 
om mål och betygskriterier och att eleverna efter avslutat moment får del av utvärderingen av 
resultatet. Måhl ställer detta i motsats till det normrelaterade betygssystemet där läraren i 
slutet av kursen ger eleverna ett betyg utifrån hur väl eleven klarat av kursen. 

3.3 Pedagogisk bedömning 
För att främja lärarnas utveckling av deras gemensamma förståelse för aktuella mål- och 
betygskriterier, finns enligt Myndigheten för Skolutveckling (2008) ett behov av att få 
möjlighet att träffas och diskutera på vilka grunder bedömningen av elevernas kunskaper sker. 
Enligt denna myndighet skall eleverna dels ha rätt till en progression i sitt lärande och dels att 
få en rättvis och likvärdig bedömning: 

Den mål- och resultatstyrda skolan och det nuvarande betygssystemet har inneburit en stor 
omställning för lärare när det gäller att bedöma elevernas kunskaper. Målstyrningen sätter fokus på 
den pedagogiska bedömningen som en del av lärarprocessen. En pedagogisk bedömning är ett 
verktyg för elevernas utveckling, inte enbart kontroll. (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 8) 

En förändring i synsättet på bedömningens funktion har skett under senare år (Lindström, 
2007), i enlighet med det perspektiv som skildrats ovan. Enligt Lindström har tyngdpunkten 
ändrats från att bedömningen fungerar som en kontroll av elevens lärande till att befrämja 
lärandet, samt att bedömning och lärande inte längre utgör åtskiljda begrepp. Vidare menar 
Lindström att det skett en förskjutning från att läraren egenhändigt utvärderar eleven till att 
detta sker i samråd med eleven. 

Assessment is the process of gathering information from a variety of sources (including 
assignments, demonstrations, projects, performances, and tests) that accurately reflects how well a 
student is achieving the curriculum expectations in a course. As part of assessment, teachers 
provide students with descriptive feedback that guides their efforts towards improvement. 
Evaluation refers to the process of judging the quality of student work on the basis of established 
criteria, and assigning a value to represent that quality. (Ministry of education’s. 2000 , s. 14) 

Enligt Myndigheten för Skolutveckling (2008) överensstämmer ovan stående definition av 
bedömning (assessment) och betygssättning (evaluation) med de intentioner som finns 
beskrivna i styrdokumenten och den bedömning av elevernas kunskaper som lärarna ska 
utföra.   

Avsikten med bedömning kan generaliseras till två huvudsyften, ett formativt och ett 
summativt (Black & Atkin, 1996). Den formativa bedömningen har enligt Black och Atkin en 
diagnostiserande funktion, som skall leda till att både lärare och elev blir medvetna om den 
progression som sker i elevernas lärande och hur denna skall utvecklas. Egidius (2005) 
förtydligar denna redogörelse av den formativa bedömningen genom att beskriva den som 
stödjande bedömning. Med det menar han att den inledande informationen i början av en kurs 
samt det fortlöpande arbetet avstämmer och vidarebefordrar kunskaper till eleverna i 
förhållande till uppställda mål. 

Den summativa bedömningen, eller den slutgiltiga bedömningen i slutet av en kurs, härrör till 
elevens möjlighet att använda betygen för att komma vidare i utbildningssystemet och 
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representeras av ett betyg (Black & Atkin, 1996; Egidius, 2005). Enligt Törnvall (2001) ingår 
såväl formativa och summativa bedömningar som en del i undervisningen, där den formativa 
bedömningen används både för att utveckla pedagogiken och för elevernas utveckling. Den 
formativa bedömningen är således till för både lärare och elever. Den summativa 
bedömningen beskriver Törnvall, till skillnad från den formativa bedömningen, används för 
att kontrollera elevernas kunskapsmängd. Därtill skriver hon att lärarna upplever objektiva 
provsituationer som mer trovärdiga och att de underlättar betygssättningen samtidigt som 
subjektiva bedömningar inte nämns i betygssammanhang. 

Black & Atkin (1996) beskriver tre nivåer i bedömningsarbetet av elevernas kunskaper och 
färdigheter; en prestationsnivå, en kompetensnivå för ämnet och en kognitivt utvecklad nivå. 
Det första steget, som används vid en summativ bedömning, går ut på att kontrollera 
elevernas prestationer i ämnet. För formativ bedömning nyttjas även den andra och tredje 
nivån enligt Black och Atkin. Kompetensnivån avser hur läraren kan bedöma hur eleverna 
besitter de kunskaper och förmågor i ämnet och hur eleven skall kunna utveckla dessa. Den 
kognitiva nivån avser hur läraren kan upptäcka de svårigheter eleverna har och utarbeta 
metoder för att hjälpa eleven att nå uppsatta mål och progression i sitt lärande.  

Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver att de formativa och summativa 
bedömningsmomenten inte skall stå i motsats till varandra. Trots en summativ bedömning vid 
examinationer utesluter inte detta att formativa funktioner finns med i utvärderingen av 
elevernas kunskaper. Black och Atkin (1996) menar att då skolan förändras och då syftet med 
bedömning förändras finns risk att glappet mellan formativa och summativa bedömningar 
ökar. Enligt Egidius (2005) blir pedagogisk bedömning viktig då eleverna står i centrum. Han 
skriver att betygssättningen inte längre skall fokusera på hur eleverna förhåller sig till en 
specifik kunskap i läroböcker utan på hur eleverna utvecklas och har förmågan att handla i 
nya situationer. Enligt Egidius avser den pedagogiska bedömningen av eleverna att hjälpa 
dem framåt i sin utveckling.  

3.4 Lärares uppfattningar kring bedömning och 
betygssättning 

Sedan införandet av dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem har läraruppdragets 
fokus förändrats, från lärarens undervisning till att inrikta sig på elevens lärande (Lindberg, 
2002). Dessutom har innehållet i de kollegiala diskussionerna ändrats. Lindberg skriver att 
lärare, i diskussionen om betygens lägsta gräns, tillämpar metoden att ”hellre fria än fälla”. 
Hon skriver vidare att detta nya förhållande har medfört att kommunikationen mellan elever 
och lärare ökar och enligt lärarna har tydligheten om mål- och kunskapskriterierna lett till att 
eleverna förstått att betyget är kopplat till olika kunskapskvalitéer istället för till eleven som 
person. 

Enligt en enkätundersökning bland lärare i grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2005), 
initierad av Skolverkets enhet för styrdokument, används de nationella kursplanerna för att 
delge eleverna mål- och betygskriterier vid kursstart. En del lärare delar ut kriterierna till 
eleverna medan andra lärare går igenom och diskuterar innehållet med eleverna. Vissa lärare 
återkommer i slutet av kursen till att samtala kring mål och kriterier. Lärarna anser att 
kursplanerna fungerar väl i avseendet att förklara för eleverna vad kursen kräver. Annerstedt 
(2002) hävdar emellertid att de nationella målen och betygskriterierna är en avvägning mellan 
att vara konkret uttryckta eller så allmänt hållna att de inte utgör stöd för lärarna i 
bedömningen av elevernas kunskaper. Enligt Annerstedt efterlyser flera lärare tydligare 
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kriterier. Davidsson, Sjögren och Werner (2000) poängterar att kursplanerna inklusive 
betygskriterierna är till för lärarens planering men att läraren skall delge eleverna 
formuleringarna för att de skall få del av de krav som ställs på den aktuella kursen. 
Diskussionen mellan lärare och elever skall göra målen tydliga för båda parterna. 

En studie av Selghed (2004; 2006) visar att lärares uppfattning om vilket stöd de erhåller av 
det mål- och kriterierelaterade betygssystemet varierar. I ett flertal situationer uppgav lärarna 
att systemet är till hjälp, bland annat vid själva bedömningen av prov och vid betygssättning. 
De befintliga målen och kriterierna upplevdes betryggande av lärarna och medför en rättvisare 
betygssättning. Andra lärare angav att de planerade eller genomförde undervisningen utifrån 
mål- och kriterier och att styrdokumenten upplevdes stödjande i det avseendet. En stor del av 
lärarna, 28 av 30, vittnade emellertid om hur de erfor att betygssystemet inte gav tillräckligt 
med stöd. Mål och kriterier i kursplaner uppgavs vara svårtolkade på grund av att de är alltför 
öppna i formuleringarna. Vissa lärare som upplever stödet som otillräckligt, söker enligt 
Selghed detta stöd på annat håll, bland annat genom att välja läromedel som antas uppfylla 
styrdokumentens riktlinjer. Läromedlet blir därmed, enligt honom, styrande för innehållet i 
undervisningen och vid betygssättningen. I studien framgår att vissa lärare även utför en 
normrelaterad jämförelse av eleverna som ett komplement till det otillräckliga stödet i 
styrdokumenten. Vidare nämns ytterligare en metod för bedömning och betygssättning som 
inte sker i enlighet med de angivna principerna i styrdokumenten och som tyder på lärarnas 
upplevda brist på stöd, vilket är förfarandet att lärarna egenhändigt utformar kriterier eller  
sätter betyg på känn. 

I likhet med studien av Selghed visar tidigare nämnda enkätundersökning (Skolverket, 2005) 
att lärarna ansåg att kursplanernas formuleringar är otydliga och en tredjedel av lärarna 
upplevde att flera begrepp i kursplanerna är svåra att förstå. Enkätundersökningen klargjorde 
även att endast ett fåtal lärare upplevde betydande problem med likvärdig bedömning och 
bland respondenterna framkom att kollegiala diskussioner behövs för att öka likvärdigheten 
vid betygssättning. 

Nära förknippat med likvärdig bedömning och betygssättning är också begreppet 
rättssäkerhet. Kravet på bevisning och redovisning i skolan har ökat. Enligt Andersson (2002) 
är det många lärare som känner att de behöver rättfärdiga för eleverna vilket betygssteg de har 
uppnått. Andersson skriver: ”Skolarbetet får en tydlig beviskaraktär och oftast vill läraren och 
skolan ha skriftlig dokumentation för att hålla ryggen fri” (Andersson, 2002, s. 161).  

Måhl (1999) beskriver att han fört fram förslag om att lärarna i förväg skall berätta för 
eleverna om vad som kommer på ett prov. Detta förslag har mötts av motargument som: ”Om 
eleven vet vad som kommer på provet så kan alla få alla rätt” (s. 78) men Måhl hävdar att om 
eleverna är medvetna vad som utkrävs dem så kommer elevernas arbetsinsats att öka och i 
slutändan leda till ökat lärande. Denna direkta information till eleverna medför enligt Måhl att 
eleverna utvecklas, medan ”dolda krav” som exempelvis att inte lämna tillbaka prov ej tillåter 
samma utveckling. De villkor som presenteras i förväg ger ökad medvetenhet hos eleverna 
om på vilka grunder betygssättningen sker. 

Törnvall (2001) beskriver att lärarna uppfattar att eleverna betraktar bedömning som en del av 
den dagliga undervisningen. Eleverna på högstadiet vill ha prov för att kunna visa vad de kan. 
Lärarna anser att eleverna inte reagerar på att bli bedömda på olika sätt. Vidare skriver hon att 
lärarna uppfattar att eleverna generellt har en positiv inställning till bedömning, men att de 
svagare eleverna visar en ovilja eller oro till bedömningar. Törnvall beskriver att trots lärarnas 
medvetenhet om elevernas känslomässiga skillnader används summativa prov för att eleverna 
skall få en rättvis bedömning. 
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3.5 Bedömning i ämnet Naturkunskap 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, finns riktlinjer för de mål skolan skall 
sträva mot med avseende på bedömning och betygssättning (Skolverket, 2006).  Enligt Lpf 94 
skall läraren ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 
sitt arbete i skolan” (s. 14) och samtidigt står likaledes att läraren har ett ansvar gentemot 
eleverna så att de kontinuerligt får information om vilka grunder som ligger bakom 
betygssättningen. Enligt Johansson (2002) förutsätter måluppfyllelse att eleven får 
kontinuerlig information om betydelsen av målen och denna information gör att eleverna 
upplever målen tydligare och viktigare samt att flertalet elever uppvisar mer medvetenhet om 
kunskapsområdet. 

Vidare framgår att läraren vid betygssättning skall göra en mångsidig bedömning av hela 
kursen och ta med all tillgänglig information som visar elevernas kunskaper (Skolverket, 
2006). Detta innebär flera bedömningsformer där såväl muntliga och skriftliga bevis av 
kunskaper ingår. Måhl (1999) påpekar att lärarnas blir mer professionella om de kan motivera 
på vilka grunder eleverna blir bedömda. 

Enligt Skolverket (2007) har läraren rätt att bortse från enstaka betygskriterier eller delar av 
dessa, under förutsättning att särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl avser funktionshinder 
eller andra mer permanenta, personliga förhållanden som utgör ett hinder för eleven att 
uppfylla bestämmelserna för ett visst kriterium. Elevens skall dock i övrigt ha erforderliga 
kunskaper. 

Syftet med ämnet Naturkunskap är att eleverna skall ha tillräckliga kunskaper i ett 
naturvetenskapligt tänkande för att kunna ta ställning i viktiga frågor. Både Naturkunskap A 
och Naturkunskap B bygger på de kunskaper eleverna har ackumulerat i grundskolan eller fått 
sig till del på annat sätt (Skolverket, n.d.). Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) är 
kollegiala samtal en viktig förutsättning för att utveckla bedömningen i de Naturorienterade 
ämnena och den befarar att lärarnas individuella tolkningar av kursplanerna gör att 
rättssäkerheten i bedömningarna riskeras. De båda kurserna i Naturkunskap för gymnasiet kan 
ses som en direkt förlängning av grundskolans Naturorienterade ämnen (Skolverket, n.d.) och 
därmed får även kollegiala samtal signifikans på gymnasiet.  

De kursplaner som idag utgör grund för bedömning och betygssättning i Naturkunskap A och 
B, se bilaga 2-3, (Skolverket 2000a & 2000b) har sin utgångspunkt i ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygssystem. Enligt kursplanerna skall arbetet som lärare idag genomför 
utgå från definierade kunskapsmål som eleverna skall ha uppnått i slutet av en kurs och till 
dessa hör betygskriterier för respektive betygsgräns. Betygskriterierna för godkänt innefattar 
till stor del de kunskapsmål som eleverna skall uppnå inom kursen. Utöver faktakunskaper 
skall eleverna utveckla färdigheter inom laborativt arbete. För de högre betygskriterierna skall 
eleverna utveckla sin analytiska förmåga samt besitta en komplex förståelse för ämnet.  

Davidsson, Sjögren & Werner (2000) klargör att de mål som utgör kraven i kursplanerna skall 
motsvaras av de kriterier som betyget godkänt innefattar, vilket innebär att kriterierna för Väl 
godkänt och Mycket Väl Godkänt anger kunskapskvalitéer som är utöver kursens krav. 
Mellan betygsstegen finns ingen klar ”trappstege” det vill säga att det inte finns en linjär 
progression i elevernas kunskapskvalitéer. Betygskriterierna skall göra målen tydligare, men 
skall inte medföra att några nya mål i kriterierna tillförs. Kriterierna är utformade för att tala 
om vilka kunskaper eleven har och inte vad de skall ha vid kursens slut (Davidsson et al, 
2000). Vidare skriver de att kursplanerna skall användas av både lärare och elever i 
planeringen av undervisningen. 
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Enligt kursplanerna för Naturkunskap A och B (Skolverket 2000a & 2000b) framgår det att 
betygskriterierna för de högre betygen är i stort sätt identiska i båda kurserna. För betyget väl 
godkänt är två av tre betygskriterier identiska för kurserna. Dessa utgörs av följande: 

- Eleven arbetar aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment. 
- Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett natur- och 

samhällsvetenskapligt perspektiv. (Skolverket, 2000a & 2000b, s. 2) 

Identiska kriterier för betyget mycket väl godkänt utgörs i båda kurserna av nedanstående två 
formuleringar: 

- Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter, tolkar 
resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet. 

- Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier. (Skolverket, 2000a & 
2000b, s. 2) 

Elevernas progression i ämnet Naturkunskap är således ej synligt i kriterierna för de högre 
betygsnivåerna. 

Gymnasieskolan är visserligen frivillig skolform, men det får ändå ses som självklart att eleverna 
deltar i undervisningen. Det är också en förutsättning för att lärarens skall kunna göra en riktig och 
rättvis bedömning av elevernas kunskaper. (Davidsson, Sjögren & Werner, 2000, s. 99) 

Enligt Skolverket (2006) skall normalt inte närvaro vara grund för betygssättningen men 
eftersom Naturkunskap är ett laborativt ämne medför det att närvaro blir en direkt 
förutsättning för att eleven skall uppnå de laborativa momenten som anges i kursplanerna.   

3.6 Bedömningsgrunder utöver kursmål 
Skolverket (2007) skriver uttryckligt att det är elevens kunskap som skall betygsättas. Andra 
kvalitéer som i övrigt kan anses främja skolarbetet skall alltså inte tas med i betygen: 

Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i kursen och att bedömning 
och betygsättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna som utgångspunkt. Det 
innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund 
för betygsättningen, såvida de inte är en direkt förutsättning för att målen ska kunna nås, till 
exempel i form av laborationsarbete. (Skolverket, 2007, s. 47) 

Elevens uppförande och personlighet, det vill säga om eleven exempelvis uppträder i enlighet 
med lärarens önskemål och är uppmärksam, arbetsvillig och har lätt att uttrycka sig, utgör 
endast förutsättningar och medel för att skapa sig det eftersökta kunnandet (Skolverket, 2001). 
Vidare står samma i text beträffande omprov: ”Det finns således ingenting i de nationella 
styrdokumenten som hindrar att en elev i stället för omprov visar sina kunskaper genom ’att 
vara flitig’ på lektionen” (s. 38). Flit i detta fall skall återigen tolkas som ett medel för eleven 
att visa sina kunskaper. Det är alltså inte egenskapen i sig som betygssätts. 

De undersökningar som gjorts beträffande vad lärare medtager i betygssättning riktar sig 
främst till grundskolan. Det kan därför antas att lärare som arbetar med elever i dessa åldrar är 
mer benägna att väga in andra aspekter utöver kunskap, såsom elevens sociala förmågor. 
Därmed är det troligt att dessa undersökningar tenderar att vara överviktade i sådana 
elevegenskaper, vid en jämförelse med gymnasielärares bedömning. Emellertid ger dessa 
studier av grundskolelärares betygssättning en fingervisning om vilka aspekter som lärare 
uppmärksammar och premierar. I studien av Selghed (2004) bland 30 behöriga 
grundskolelärare i ämnena engelska, matematik och svenska, där deras sätt att tillämpa dagens 
betygssystem undersöktes, visade det sig att fler aspekter utöver elevens kunskaper och 
färdigheter vägdes in vid betygssättning. Följande betygsgrundande kategorier framkom i 
studien: 
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- Elevens kunskap och färdigheter. Samtliga lärare i undersökningen uppgav att de vid 
betygssättningen beaktade elevens förvärvade kunskaper. Även det sätt på vilket eleven 
tillskansat sig dessa kunskaper ansågs ovidkommande. Tydlig åtskillnad gjordes till andra 
aspekter, såsom personlighet och beteende. 

- Elevens sätt att agera i skolarbetet. Betygsunderlaget var baserat på elevens beteende i 
skolarbetet. De beteende som läraren fann önskvärda, såsom god ordning och gott 
uppförande, aktivitet på lektionerna, flit, vilja och ambition hade positiv inverkan på 
betyget. Oönskade beteenden, exempelvis ogiltig frånvaro, slarv och dåligt uppförande 
påverkade betyget negativt.  

- Eleven som person. Personlighetsdrag, till exempel om eleven är öppen, verbal eller 
inbunden och tystlåten, fick genomslag i betyget. De elever som uppfattas som lätta att ha 
att göra med favoriserades och erhöll ett högre betyg. Även fysiska egenskaper som 
utseende uppgavs kunna inverka på betyget. 

- Skolorganisatoriska aspekter. Det skolår som eleven befinner sig i anges ha betydelse för 
betyget. Läraren gav medvetet ett lägre betyg än det som motsvarade elevens prestation 
om eleven inte skulle erhålla slutbetyg. Anledningen uppgavs vara rädsla för att tvingas 
sänka betyget vid efterkommande betygstillfällen och det lägre betyget avsåg därför att 
fungera som motivation för elevens fortsatta studieprestation. Även elevens planerade 
vidare studier uppgavs ha betydelse vid betygssättningen. Läraren kunde i förekommande 
fall välja att utfärda ett betyg som innebar att elevens chanser att bli antagen skulle öka. 
Ytterligare en aspekt faller inom denna kategori, nämligen förfarande vid omprov, där 
godkänt var det maximala betyg som kunde uppnås, oberoende av provresultat. 

- Externa krav och förväntningar. De av lärarna upplevda krav och förväntningar från 
kommunpolitiker, skolledning och föräldrar, uppgavs kunna påverka vid betygssättningen. 
Somliga lärare kände sig ifrågasatta som professionella yrkesutövare av föräldrar som 
ansåg att deras barn borde ha ett annat betyg än det som läraren tillskrev dem. 

- Lärarens personliga läggning. Läraren agerade vid betygssättning utifrån sina känslor och 
gav eleven ett högre betyg än vad som motsvarade prestationerna i avsikt att inte skada 
den relation som byggts upp mellan eleven och läraren. Det kunde även handla om att 
stärka lärarens egen självkänsla, så att ett högre betygsresultat bland eleverna antogs 
reflektera lärarens egen pedagogiska insats. Bekvämlighetsaspekter, som det merarbete 
det innebär att underkänna en elev, angavs tillika kunna påverka vid betygssättningen. 

Även internationella undersökningar har genomförts inom detta område som uppvisar 
liknande diskrepans mellan föreskrift och förfarande. Även om försiktighet skall tillämpas i 
att överföra dessa resultat och jämföra med det svenska skolsystemet, finns dock många 
likheter inom västerländska skolor. Cross och Frary (1999) beskriver exempelvis i sin studie 
de officiella riktlinjer som gäller i Amerikanska skolor:  

there is widespread agreement among measurement specialists that grades, at least in academic 
subjects, should be based exclusively on measures of current achievement and that growth, ability, 
effort, conduct, and other nonachievement factors should not be considered (Cross och Frary, 
1999, s. 1).  

I studien som genomfördes bland lärare och elever i Middle och High School (åk 7-12), 
visade det sig att lärare betygsätter andra elevegenskaper utöver kunskap. I denna 
undersökning framkom att lärarna också tog hänsyn till bland annat elevernas arbetsinsats, 
utveckling, förmåga, närvaro, uppförande och inställning. (Cross och Frary, 1999) 
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En annan amerikansk studie genomförd bland över 900 grundskolelärare i Virginia 
(McMillan, Myran & Workman, 2002) visade att det i huvudsak var uppnådda kunskaper och 
färdigheter som bestämde elevens betyg, men att lärarna även tog hänsyn till sådana 
studiefrämjande elevegenskaper som arbetsinsats, utveckling och förmåga.  

Måhl (1999) skriver att beteendekriterier, det vill säga sådana egenskaper som ej är 
kunskapsrelaterade, får konsekvenser för eleverna. Beteendekritererna är kopplat till 
exempelvis skillnader i elevernas närvaro, ambition och flit:  

Låt oss säga att två elever hade presterat lika bra på prov. Den ene ”hade gjort sitt bästa och var 
flitig” och fick 3:a. Den andre ”hade varit slarvig med läxor och kom sent” fick 2:a. Läraren 
motiverade sin bedömning med att det ska vara lönande att vara ambitiös och flitig. Att kriteriet 
inte är kunskapsrelaterat framgår av att båda kunde lika mycket. (Måhl, 1999, s110) 

Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1999) anger att andra informella informationskällor, 
den så kallade dolda läroplanen får stor betydelse för elevernas betyg. Elever som är ”cue-
seekers” skaffar kunskap om vad som kommer på examinationer genom att bland annat ”lära 
känna läraren och hans speciella sätt att ställa frågor och hans käpphästar” (s. 106). 
Ämnesinnehållet i kursen är inte det enda som får betydelse, utan det blir minst lika viktigt att 
lära sig att spela spelet, hävdar Marton et al. Elever som behärskar denna teknik och förmår 
avkoda läraren visar sig, enligt författarna, få högre betyg än övriga elever. 
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs den kvalitativa forskningsmetod studien utgått ifrån. Dessutom 
behandlas kvalitativa forskningsintervjuer, uppfattningsbegreppet samt metod för kvalitativ 
tolkning och analys.  

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Avsikten med denna studie är tvåfaldig. Det första området handlar om att studera några 
gymnasielärares uppfattningar om vad som ligger till grund för bedömning och betygssättning 
i ämnet Naturkunskap och i det andra området studeras i vilken utsträckning läraren uppfattar 
att eleverna är medvetna om vad som ligger till grund för betygen. Den empiriska 
undersökningen skall sträva mot att ge ökad kunskap och djupare förståelse för lärarnas 
uppfattningar och vi har för studien därmed tagit inspiration från fenomenografin. Valet att 
arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod grundas på att denna inriktning möjliggör 
tolkning av lärarnas uppfattningar kring fenomenet bedömning och betygssättning.  

The structure of an individual’s awareness keeps changing all the time, and the totality of all 
experience is what we call that individual’s awareness. An experience is an internal relationship 
between the person’s experience and the phenomenon experienced: It reflects the latter as much as 
the former. If awareness is the totality of all experiences, then awareness is as descriptive of the 
world as it is of the person. (Marton & Booth, 1997, s. 108) 

Som citatet ovan belyser är fenomenografin, enligt Marton och Booth (1997), en kvalitativ 
metod som används för att kunna identifiera på vilka olika sätt människor uppfattar samma 
fenomen. Marton och Booth skiljer på första och andra ordningens perspektiv för hur vi 
uppfattar ett fenomen. Första ordningens perspektiv fokuserar på själva fenomenet medan 
andra ordningens perspektiv handlar om på vilka sätt fenomenet uppfattas av olika personer. I 
detta avseende utgör lärarnas uppfattningar kring bedömning och betygssättning 
förutsättningar för att vi dels skall förstå vad som ligger till grund för deras bedömning och 
betygssättning av elevernas kunskaper och dels i vilken mån lärarna uppfattar att eleverna är 
medvetna om vad som ligger till grund för deras betyg. 

4.2 Kvalitativa forskningsintervjuer 
Syftet med en kvalitativ intervju är att ge intervjupersonen möjlighet att beskriva ett specifikt 
fenomen och vilken uppfattning personen har om detta (Marton & Booth, 1997). De lärare vi 
avsåg att genomföra intervjun med är alla verksamma lärare som kommer i kontakt med 
bedömning och betygssättning i vardagen och eftersom vi ämnade fördjupa oss i lärarnas 
uppfattningar fann vi den kvalitativa intervjun som mest lämplig i detta avseende för 
insamling av underlag för senare bearbetning och kvalitativ tolkning och analys.  

Marton och Booth (1997) skriver att fenomenografin kräver att insamlingen av analysmaterial 
utgår från det fenomen undersökningen avser att undersöka. Enligt Kvale (1997) och Marton 
utgör den kvalitativa forskningsintervjun en insamlingsmetod som gör det möjligt att i 
föreliggande studie undersöka vilka uppfattningar lärarna har om på vilka grunder bedömning 
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och betygssättning sker. De kvalitativa intervjuerna gör det möjligt att komma nära den 
intervjuades vardagssituation och därigenom skapa en god relation mellan den intervjuade och 
intervjuaren samt göra det möjligt att få fram nyanserade och uttömmande svar. 

Det finns olika sätt att lägga upp en intervju. Två nyckelbegrepp i sammanhanget är 
standardisering och strukturering. Trost (2005) beskriver standardisering som den 
utsträckning i vilken frågorna och situationerna är desamma för alla intervjuerna. Hög grad av 
standardisering innebär exempelvis, enligt Trost, att frågorna läggs fram i samma ordning 
emedan låg grad av standardisering ger informanten möjlighet att styra ordningen.  Hög 
strukturering, det andra nyckelbegreppet, avser att ämnet är uttryckligen specificerat för 
undersökningens syfte (Trost, 2005). Enligt Trost är låg grad av standardisering respektive 
hög grad av strukturering karakteristiskt för kvalitativa intervjuer. 

4.3 Uppfattningsbegreppet 
För vår studie avser vi att genom lärarnas uppfattningar analysera och tolka bland annat vad 
som ligger till grund för lärarnas bedömning och betygssättning samt i vilken mån läraren 
uppfattar att eleverna är medvetna om bedömningsgrunderna. Lärarnas uppfattningar är 
därmed ett väsentligt begrepp för vår studie. 

Inom fenomenografin är människors uppfattningar kring ett specifikt fenomen ett centralt 
koncept. En persons medvetenhet är under ständig förändring och de uppfattningar de har är 
ett förhållande mellan uppfattningen av fenomenet och fenomenet i sig. Marton och Booth 
(1997) beskriver uppfattningar som: 

…in order to make sense of how people handle problems, situation, the world, we have to 
understand the way in which they experience the problems, the situation, the world, that they are 
handling or in relation to which they are acting. (Marton & Booth, 1997, s. 111) 

För att kunna förstå varför människor handlar på olika sätt i olika situationer måste vi känna 
till hur personen uppfattar de olika situationerna.  Enligt Marton & Booth (1997) innebär det 
att två olika personer ej bör ha identiska uppfattningar under förutsättning att de inte har en 
inbördes relation med varandra, det vill säga att det finns en variation mellan olika personers 
uppfattningar av samma fenomen. Vidare framhäver de att eventuella variationer i 
uppfattningar som studien leder fram till ej utgör den totala bilden, utan att studiens resultat är 
färgat av dess syfte. 

4.4 Kvalitativ tolkning och analys 
Olsson och Sörensen (2007) beskriver två metoder för kvalitativ analys: kompositionell 
analys och kontextuell analys. Vid en kompositionell analys delas det undersökta fenomenet 
upp i mindre komponenter som sedan resulterar i en beskrivning av hur detta fenomen är 
sammansatt. En kontextuell analys utgår från ett antal specifika komponenter och ordnar 
dessa i förhållande till ett vidare sammanhang i vilket fenomenet befinner sig. Båda 
analysmetoderna utmynnar i en syntes, en helhetsbild av undersökt fenomen. 

Alexandersson (1994) beskriver några faser som kan ingå i en fenomenografisk analys. Den 
första fasen innefattar en förutsättningslös läsning av det kompletta råmaterialet för att söka 
erhålla ett helhetsintryck av lärarnas uppfattningar. Varje läsning färgas av den intervjuande 
personen vilket leder till att olika funderingar kommer till känna under läsningens gång. De 
första genomläsningarna avser att finna kvalitativa skillnader, frekvent eller konsekvent 
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återkommande formuleringar i lärarnas utsagor. Den andra fasen enligt Alexandersson är att 
studera vilka likheter och skillnader som återfinns i forskningsmaterialet och ställa dem i 
kontrast till varandra. Till skillnad från den första fasen där helheten skall studeras avser den 
andra fasen att synliggöra delarna och eventuella mönster. Vidare anger Alexandersson att 
nästa fas utgörs av att finna distinkta och kvalitativt skilda kategorier.  

Kvale (1997) beskriver hur analysen fokuserar på en kategori i taget och hur övriga kategorier 
hålls låsta. Kategoriseringen av materialet, enligt Kvale, är en del som överensstämmer med 
fenomenografins analysmetod (Alexandersson, 1994).  

För att kunna göra kvalitativa bedömningar av exempelvis resultatets signifikans och 
därigenom urskilja mönster, är det enligt Miles & Huberman (1994) i förekommande fall 
legitimt att kvantifiera resultatet i form av frekvenser. De resultat som framkommer i analys 
och tolkning av empirin kan i somliga fall tydligt visualiseras med diagram för att tillföras en 
förenklad åskådlighet (Mason, 1996). 
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5. Genomförande 
I det följande avsnittet om studiens genomförande redovisas urval av undersökningsgrupp, 
etiska hänsynstaganden, genomförande och bearbetning samt tolkning och analys av insamlad 
empiri. 

5.1 Urval 
Vi har gjort flera medvetna och strategiska urval av verksamma lärare som undervisar i ämnet 
Naturkunskap för gymnasieskolan i den valda kommunen. I urvalet av undersökningspersoner 
har den inbördes relationen mellan lärarna beaktats för att erhålla så stor variation bland 
uppfattningar som möjligt. Marton (1997) beskriver att den största variationen borde fås om 
personerna ej har en inbördes relation med varandra. Vi har därför valt att i möjligaste mån 
göra ett urval så att undersökningspersonerna i första hand kommer från olika enheter inom 
gymnasieskolan, det vill säga ett heterogent urval. Utifrån en lista med verksamma lärare i 
Naturkunskap, som vi erhållit från aktuell kommun, har vi successivt sökt godkännande till 
medverkan från lärarna på respektive enhet. Allt eftersom kontaktade lärare tackat ja till att 
delta i undersökningen har nästa lärare aktivt sökts från övriga enheter. Endast en lärare 
avböjde deltagande i undersökningen: av personliga skäl. I första hand har urvalet skett bland 
lärare vi ej själva har en relation till, det vill säga lärare vi känner sedan verksamhetsförlagda 
utbildningar, VFU, då vår egen relation kan påverka analysen av intervjuerna. Antalet 
urvalspersoner för undersökningen medförde likväl att två av de verksamma lärarna utgjordes 
av lärare som vi har haft VFU hos under någon del av vår utbildning.  

Inom gymnasieskolan i undersökt kommun är den aktuella könsfördelningen bland 
undervisande lärare i Naturkunskap en tredjedel män och två tredjedelar kvinnor. Vi har i vårt 
urval aktivt valt ut de nio undersökningspersonerna för intervju med avseende på denna 
fördelning, tre män och sex kvinnor. 

Ingen hänsyn har tagits till lärarnas erfarenhet och utbildningsbakgrund. De eventuella 
skillnader i erfarenhet och utbildningsbakgrund lärarna besitter överförs således till analysen 
av insamlat material. 

5.2 Etiska hänsynstaganden  
Kvale (1997) beskriver informerat samtycke som att undersökningspersonerna blir delgivna 
studiens syfte, samt de risker och fördelar som eventuellt kan vara förknippade med 
undersökningen. Vi har vid samtliga intervjuer framlagt och förklarat syfte och 
forskningsfrågor samt gjort deltagarna uppmärksamma på att vi ej har för avsikt att framställa 
någon i dålig dager, utan att informationen är avsedd att användas konstruktivt för att belysa 
faktiska förhållanden och eventuella svårigheter som lärarna uppfattar kring bedömning och 
betygssättning. 

Studien garanterar vidare samtliga informanter konfidentialitet, vilket enligt Kvale (1997) 
innebär att sådana data som kan identifiera undersökningspersonerna ej tagits med. 
Informanterna har givits beteckningar i form av ”Lärare A”, ”Lärare B”, ”Lärare C” och så 
vidare, för att skydda deras identiteter. Könsneutrala beteckningar valdes eftersom antalet 
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män i studien var förhållandevis ringa. Det finns ingen avsedd rangordning i 
bokstavsbeteckningarna, vilka är givna helt slumpmässigt och har således heller ingen 
koppling till intervjuordning. Vi har dock valt att använda benämningar på lärarna för att vid 
citat kunna redovisa att utsagorna härrör från olika personer.  

Då yrkeserfarenhet kan tänkas påverka studiens resultat, har denna valts att presenteras i 
inledningen av resultatet i form av tidsintervaller, så att ett specifikt antal år i tjänsten inte 
skall kunna härledes till en viss lärare. 

5.3 Genomförande, tolkning och analys 
För att finna informanter till vår undersökning började vi att ta kontakt med aktuell kommun 
för att därigenom få uppgifter om verksamma lärare i ämnet Naturkunskap. Några lärare 
kunde vi avskriva som urvalsmöjligheter då dessa ej var verksamma vid studiens 
genomförande. Listan på presumtiva informanter sorterades utifrån de enheter där de är 
verksamma. Vi tog successivt personligen kontakt, per telefon, med verksamma lärare som 
helt eller delvis undervisar i Naturkunskap, varpå vi informerade om undersökningens syfte 
och frågade om de var intresserade att delta i undersökningen. För de lärare, totalt nio 
stycken, som tackade ja till medverkan bestämdes tid och plats för intervjuerna utifrån 
lärarnas önskemål.  

Eftersom vi avsåg att undersöka lärarnas uppfattningar kring bedömning och betygssättning 
har vi i vår studie funnit inspiration till våra kvalitativa intervjuer i en samtalsguide om bland 
annat kunskap och bedömning i Naturorienterande ämnen för grundskolan (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). Samtalsguiden har relevans eftersom det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet gäller i såväl grundskolan som gymnasieskolan.  

Utifrån vårt syfte och vald forskningsmetod utarbetades en intervjuguide (bilaga 1). I enlighet 
med Trost (2005) användes intervjuguiden endast som ett stöd för intervjuerna. Våra 
intervjuer styrdes av informanternas svar och guiden användes för att behålla riktningen på 
intervjun eller för att vidareutveckla redan erhållna svar av informanten. För att ytterligare 
fördjupa informationen vid intervjuerna nedtecknades stödord och fördes minnesanteckningar 
att användas om informanten inte själv gav svar på dessa funderingar. Det faktum att den 
intervjuades svar styr frågornas inbördes ordning och formulering gör att våra intervjufrågor 
håller låg grad av standardisering (Trost, 2005).    

Frågorna i framtagen intervjuguide har öppna svarsmöjligheter. Detta innebär att den 
kvalitativa intervjun har en relativt hög grad av strukturering (Trost, 2005), då intentionen 
med vår intervju är att tydligt begränsa den till att inbegripa de aspekter som är av särskilt 
intresse för att fördjupa vår förståelse av bedömning och betygssättning men samtidigt ge 
utrymme för informanterna att tillföra egna kommentarer. 

Samtliga kvalitativa intervjuer genomfördes enskilt med en lärare i taget. Lärarintervjuerna, 
utan bortfall, genomfördes i alla utom en ute i den vardagliga verksamheten där läraren är van 
att vistas. En lärare valde att komma ut till universitetet för intervju. Beträffande tidsaspekten 
för intervjuerna hade vi bokat in 60 minuter med respektive lärare. Tiden för intervjuerna kom 
dock att variera mellan 40-80 minuter beroende på hur mycket informanten valde att delge 
oss. Intervjuerna spelades med lärarnas godkännande in på ljudfil med en digitalkamera för att 
kunna gå tillbaka till intervjusituationen flera gånger och minska risken att eventuella 
anteckningar skulle vara i knappaste laget vid en senare analys. Under intervjuerna fördes 
endast anteckningar för att kunna fördjupa för undersökningen intressanta områden. I 
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samband med intervjun poängterade vi att inspelat material endast skulle användas under 
analysen och förstöras i samband med undersökningens färdigställande. 

Enligt Trost (2005) kan intervjun utföras av två samspelta personer utan att den intervjuade 
skall känna sig underlägsen. Vi valde detta, att båda närvara vid samtliga intervjuer, för att 
stödja och komplettera varandra. Vi avsåg att våra gemensamma förkunskaper skulle ge en 
större informationsmängd i insamlat material samt att den efterföljande analysen förenklas då 
vi har en gemensam erfarenhet av intervjuerna. Trost skriver att minnet är en viktig faktor för 
analys och tolkning av insamlat material. 

Efter varje genomförd intervju påbörjades arbetet med att ordagrant renskriva samtliga 
ljudfiler på dator. För att effektivisera transkriberingen har vi valt att renskriva varannan 
intervju och i samband med studiens slutskede återigen lyssna igenom de delar där citat från 
informanternas utsagor tagits med i resultatet för vår undersökning. I ett inledningsskede 
övervägde vi om allt material var väsentligt att skriva ut. I samband med renskrivningen 
konstaterade vi att det renskrivna materialet gav möjlighet att göra tolkningar av helheten 
istället för avgränsade avsnitt. Sammanhang som annars skulle gå förlorade blev synliga. Det 
ordagrant utskrivna materialet utgjorde råmaterialet för analys. Marton (1997) menar att det 
vid en analys av materialet ej är möjligt att ha fokus på alla frågeställningar samtidigt och det 
innebär att den kompletta transkriptionen av intervjuerna ger oss förutsättningar för att gå 
tillbaka och tolka intervjuerna flera gånger. 

Efter slutförda transkriberingar skrevs samtliga dokument ut. Analysen av materialet 
påbörjade vi individuellt. I ett första skede läste var och en av oss igenom dokumenten 
noggrant, gjorde understrykningar och små minnesanteckningar i marginalerna för att på så 
sätt få en helhetsuppfattning av materialet och finna eventuella strukturer i lärarnas 
uppfattningar. Minnesanteckningarna utgjorde även en viktig källa för att dokumentera tankar 
som framkom vid läsningen för att sedan i diskussion utröna om synpunkterna var väsentliga 
för vår studie. När detta var klart påbörjades vårt gemensamma arbete med att söka citat eller 
underförstådda meningar som gav svar på vårt syfte. På vissa frågor i intervjuguiden har vi 
funnit svaren direkt i lärarnas utsagor medan andra frågeställningar har inneburit att ta 
ställning till uppkomna faktorer vid analysen för att slutligen kategorisera informanternas 
svar. 

Inledningsvis gjordes inget slutgiltigt ställningstagande till de citat vi funnit som har en 
koppling till våra forskningsfrågor. Samtliga aktuella citat sammanställdes i ett resultat för att 
därefter, när citaten var samlade i ett gemensamt dokument, påbörja tolkningen och 
värderingen av dessa. Här kunde vi konstatera att vissa av lärarna hade likartade uppfattningar 
men att de gav uttryck för det på olika sätt. Andra lärares utsagor stämde däremot inte 
överens. Sammantaget utgjorde detta underlag för kategorierna för respektive forskningsfråga. 
Resultatet i analysen och tolkningen är belysta med citat. Resultatdelen är uppdelad för att 
besvara vårt syfte, med ett avsnitt för vardera fokus samt en avslutande konklusion. 

Vår undersökning har utgått från en kontextuell analys enligt Olsson och Sörensen (2007) då 
vi utifrån vårt bakgrundsmaterial i förväg kunnat identifiera flera ingående komponenter som 
antagits ha betydelse för lärarnas uppfattningar av bedömning och betygssättningen. De 
komponenter vi identifierat och haft i åtanke vid intervjuerna är främst skillnaden mellan 
begreppen bedömning och betygssättning samt lärarnas kunskapssyn och det betygssystem 
som lärarna tillämpar. För denna studie har för begreppen bedömning och betygssättning 
definitionen enligt Myndigheten för Skolutveckling (2008) använts, se sidan 12. 

Av intervjuerna framkom att även andra omständigheter har betydelse för lärarnas 
uppfattningar. En kompositionell analys enligt Olsson och Sörensen (2007) har således gjorts 
på de områden som tydligt påverkar lärarnas känslomässiga uppfattningar. 
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Resultatet tar hänsyn till lärarnas åtskillnad mellan begreppen bedömning och betygssättning 
då detta har betydelse i en kontextuell analys. Lärarnas utsagor analyserades och tolkades för 
varje informant för att urskilja om läraren gör åtskillnad mellan begreppen. Denna kännedom 
användes senare i analysen för att kunna ta ställning till vilken språklig betydelse begreppen 
får i lärarnas utsagor. Detta resultat är även relevant för lärarnas uppfattningar om elevernas 
medvetenhet kring bedömning och betygssättning. Erhållna data presenterades i ett diagram 
eftersom samtliga lärare kunde placeras i två tydligt framkomna kategorier; en där lärarna 
gjorde åtskillnad och en där begreppen användes synonymt. I denna studie har diagram endast 
använts där samtliga lärare har kunnat klassificeras i ett fåtal kategorier.  

Vilken syn lärarna har på kunskap ingick som en direkt fråga i intervjuguiden. Lärarnas svar 
har analyserats i förhållande till intervjun som helhet. Vi har därmed tagit ställning till om 
lärarna har en renodlad kunskapssyn eller om det förekommer kvantitativa inslag i 
undervisningen. 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem, i jämförelse med det tidigare 
normrelaterade betygssystemet, framkom tydligt i bakgrundsavsnittet som en betydelsefull 
komponent för bedömning och betygssättning. Empirin kategoriserades även i detta fall för att 
urskilja om det finns inslag av normativ betygssättning.    

Lärarnas uppfattning om processen kring bedömning och betygssättning innefattar två 
områden. Det första, avseende lärarnas känslomässiga uppfattningar, har utgått från lärarnas 
direkta utsagor och i resultatet finns de mest åtskilda åsikterna belysta med citat. Med 
utgångspunkt i lärarnas känslomässiga uppfattningar har empirin analyserats för att få fram de 
områden som gör att lärarna uppfattar processen som antingen komplikationslös eller 
ångestfylld. Det andra området fokuserar på framkomna delområden som påverkar 
bedömningen och betygssättningen; mål- och betygskriterier, rättvisa och rättssäkra 
bedömning och betygssättning samt kursens omfattning, innehåll och placering. Denna analys 
är i huvudsak kompositionell då dessa delar framkommit under studiens gång.  

De ovan presenterade delresultaten utmynnade i en kategorisering av lärarnas uppfattningar 
om processen kring bedömning och betygssättning. Betygs- och bedömningspåverkande 
omständigheter sammanställdes i korthet på åtskilda talonger för respektive lärare. Därefter 
prövades olika konstellationer, genom att vi grupperade talongerna utifrån ett delresultat i 
taget, för att finna framträdande mönster. Resultatet visualiserades med en sammanfattande 
figur där de mest markanta särdragen åskådliggjordes. 

Lärarens känslomässiga uppfattningar avspeglar på vilka grunder elevens betyg sätts. Som 
utgångspunkt för analysen av de betygsgrundande faktorerna nyttjades kategorierna enligt 
Selghed (2004). På grund av karaktären hos ämnet Naturkunskap, då exempelvis närvaro blir 
en obligatorisk del i undervisningen, var vi tvingade att förändra indelningen av dessa 
kategorier. Resultatet analyserades utifrån faktorer som påverkar elevens betyg, vilket 
utmynnade i en kategorisering av betygsgrundande faktorer.  

Lärarnas uppfattningar om elevernas medvetenhet om vad som ligger till grund för 
betygssättningen kategoriserades utifrån att eleverna är väl medvetna eller till viss del 
medvetna. Elevernas grad av medvetenhet är relevant för att förhålla lärarnas uppfattningar 
till de grunder som eleverna blir varse. Resultatdelen avslutas med en konklusion så att 
läsaren på ett kortfattat sätt kan ta del av resultatet från vår undersökning.   
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6. Undersökningens resultat 
I denna del presenteras resultaten av de kvalitativa intervjuerna med nio stycken lärare i 
gymnasieskolan. Syftet med vår undersökning var att undersöka vad som ligger till grund för 
lärarnas bedömning sedermera betygsättning samt i vilken mån läraren erfar att eleverna är 
medvetna om de betygsgrundande faktorerna. För detta ändamål har resultatet delats upp för 
respektive delområde i vårt syfte.  

De verksamma lärarna som deltagit i vår undersökning presenteras nedan utifrån hur lång tid 
de har arbetat inom läraryrket: 

- Lärare A, B och C har mindre än 10 års yrkeserfarenhet 

- Lärare D, E, F och G mellan 10-20 års yrkeserfarenhet 

- Lärare H och I har mer än 20 års yrkeserfarenhet 

6.1 Betygsgrundande faktorer  
Vårt första mål var att undersöka vad som ligger till grund för lärarnas bedömning sedermera 
betygssättning. Sammanställningen av resultatet för detta syfte har illustrerats i figur 1 nedan 
för att åskådliggöra läsaren resultatet: 

 
Figur 1 Omsättning av formella föreskrifter till betygsgrundande faktorer. 

Lärarnas utgångspunkt för undervisningen finns formulerade i styrdokumenten, men på grund 
av exempelvis svårigheter i tolkning av dessa kommer lärarnas uppfattningar om processen att 
divergera. Detta kan liknas vid ljusets brytning genom en spridningslins. Denna spridning av 
tolkningar leder i sin tur till att det finns fler betygsgrunder än de som finns angivna i 
styrdokumenten. 

Då resultatet för det första syftet är relativt omfattande har en uppdelning skett. Inledningsvis 
beskrivs resultatet av hur språket gör att lärarnas uppfattningar divergerar för att därefter gå in 
på en kategorisering om vad som ligger till grund för lärarnas bedömning och betygssättning. 
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6.1.1 Språklig divergens 
Styrdokumenten utgör de formella underlagen för lärarnas betygssättning av elevernas 
kunskaper och färdigheter. Emellertid behöver lärarna uttolka kriterierna och förmedla dessa 
till eleverna. Övergången mellan styrdokumenten och lärarnas uppfattningar om 
betygsprocessen utgör ett mellanrum där den språkliga tolkningen medför en förvrängning av 
styrdokumentens intentioner, i enlighet med Selghed (2006). Denna distorsion resulterar i att 
fler faktorer vägs in vid betygssättningen än de som finns föreskrivna. 

Ett exempel på språklig förbistring, som var av fundamental betydelse för denna studie, var 
lärarnas egna definitioner av begreppen bedömning och betygssättning. Två kategorier har 
urskilts i resultatet; lärare som gjorde skillnad mellan begreppen och de som använde 
begreppen synonymt. Då samtliga lärare kunde härröras till endera kategorien har vi valt att 
presentera resultatet visuellt. 

Lärarnas åtskillnad av begreppen bedömning och betygsättning
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Figur 2: Lärarnas åtskillnad mellan begreppen bedömning och betygssättning. 
Som framgår av figur 2 ovan visade lärarnas utsagor på en spridning i hur begreppen 
bedömning och betygssättning definierades och tillämpades av intervjuade lärare.  

Inom kategorien där åtskillnad görs, gjorde tre lärare en tydlig skillnad mellan begreppen. De 
använde bedömning kontinuerligt under kursens gång dels för att få underlag till 
betygssättningen i slutet av kursen och dels för att kunna ge eleverna återkoppling till elevens 
lärande, det vill säga i formativt avseende. En lärare gav uttryck för detta förhållningssätt 
enligt följande:  

För mig är bedömning det man gör kontinuerligt under kurstiden och betyg är det som talar om 
vad eleverna kan när hela kursen är slut. Och för mig är det en viktig skillnad eftersom till exempel 
då man har laborationer är det ju viktigt att eleverna känner att man inte, det man bedömer då inte 
ligger till grund för betygen utan det som man har lärt sig när man kanske har gjort, har labbat 
flera gånger. (Lärare G) 

Utöver kontinuitet angav tre lärare att bedömning utgör ett vidare begrepp som också 
innefattar aspekter som ej betygssätts utan förmedlas till eleverna via ett muntligt eller 
skriftligt omdöme, exempelvis estetiskt framförande. Därtill uppgav två lärare att de tillämpar 
skilda system för bedömning och betygssättning, exempelvis beteckningar som plus och 
minus istället för bokstavsbetyg. Inom denna kategori fanns ett spektrum av lärarnas 
uppfattningar om begreppen bedömning och betygssättning som mer eller mindre 
sammanfaller med förhållningssättet i denna studie. 
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Undersökningen visade att det finns en osäkerhet kring ordens definition. Detta medförde att 
fyra av lärarna blandade ihop dessa och använde uttrycken synonymt. Lärarna gjorde ingen 
åtskillnad mellan begreppen utan växlade mellan termerna tämligen oregelbundet under 
diskussionens gång. Ett exempel där begreppen användes synonymt visar sig av citatet nedan:  

Alltså bedömningen är ju, det är ju det jag ska ha för att kunna ge ett betyg. Så det är ju samma 
sak. Utan bedömning skulle jag inte kunna ge betyg. (Lärare B) 

Två lärare uttolkades använda orden synonymt men de gjorde däremot egna definitioner av 
begreppen bedömning och betygssättning. Citatet nedan visade på en otydlig och 
känslobaserad definitionsskillnad: 

Ja, det är en himla skillnad. Bedömning låter ju nästan som man gör det så här att man pratar. 
Betygssättning då är det svart på vitt för mig på nåt sätt. Bedömning låter snällare än 
betygssättning. […] men på nåt sätt i huvudet så är betygssättning då är det numera en siffra och 
då punkt slut. Bedömning kan man liksom mjuka till lite. (Lärare H) 

Motsvarande obestämdhet kom till uttryck som osäkerhet i en annan lärares uttalande. 
Bedömning gjordes i förekommande fall när läraren var rådvill kring specifika betygsnivåer:   

Betygen… Det är ju ganska grova steg, G, VG, MVG. Så ibland så kan man göra på mindre 
uppgifter eller så där kan det där vara jättesvårt och säga ett specifikt betyg. Då kan jag tycka att 
man gör nåt som mer liknar nån slags bedömning av nån ungefärlig nivå, istället för att det liksom 
klassificerar dom G, VG, MVG, det blir så stelt sådär. Då kan jag nog tycka att jag gör en 
bedömning istället… (Lärare D) 

Den spridning mellan lärarna vad beträffar tillämpningen av begreppen bedömning och 
betygssättning var således större än vad som framgår av figur 2 i och med att det förekom en 
uppdelning även inom de två kategorierna. 

6.1.11 Styrdokumentens formuleringar 
Språkliga tolkningar av styrdokumenten sträckte sig bortom åtskillnaden mellan bedömning 
och betygssättning. Formuleringarna i mål- och betygskriterierna hade direkt betydelse för 
vad som ligger till grund för lärarens betygssättning då dessa föreskrifter skulle tolkas och 
omsättas till betyg. Sju av nio informanter uttryckte frustration över mål- och 
betygskriteriernas formuleringar. De ansåg att språket i kursplanerna var svårtolkat och gav 
bristfälligt stöd, något som också styrktes av att ordet ”luddigt” eller liknande beskrivningar 
var frekvent återkommande i utsagorna. Flera konsekvenser framkom vid intervjuerna som 
kunde sättas i samband med att mål- och betygskriterierna är svåra att tolka. En lärare 
uttryckte sig så här: 

Men problemet är att då är det lätt att du börjar och dagtinga från vad egentligen kursmålen är, du 
börjar göra egna kursmål. För dom är ju skriven på ett visst sätt, och då börjar du tolka dom själv 
och säger si och så […] För att jag tror nog att det är, det är väldigt stor spridning på hur läraren, 
vad man bedömer för nånting och vilka krav som egentligen ställs. (Lärare I) 

Av citatet ovan framgår att kursmålen upplevdes som så heliga att de inte får återges med 
egna ord. Detta kan innebära att läraren var osäker över vad kursmålen egentligen innehåller 
informationsmässigt och därigenom blir de svåra att tillämpa i praktiken.  

En annan konsekvens av detta var att sex lärare upplevde att det uppstår problem vid 
gränsdragningen mellan betygsnivåerna. Nedan visade några lärare på vilket sätt de upplever 
att gränsdragningen mellan två betygssteg är svår: 

Vart drar man gränsen? … Särskilt vissa gränser är svårare. Alltså, G – VG kan va svårt, vart går 
den gränsen? G är ju ett väl så stort betyg. Det svagaste G och starkaste är ju – extrem skillnad 
mellan dom eleverna. När ska man sätta IG? Det är ju också ett grymt betyg och sätta på nån. 
”Näe, du är inte godkänd.” ”Näe, men varför då?” Ja… Det är ju… Det är ju därför jag inte gillar 
det här. (Lärare D) 
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… jag använder Skolverkets… därför att dom är så flummiga så jag tycker våra betygskriterier är 
urusla. Bara en sån sak att A och B kriterierna är samma för VG och MVG. Det tycker jag säger 
nånting om att det här ämnet är inte utvärderat. Det här ämnet är inte, dom har inte plockat ut vad 
som är väsentligt utan de har bara skrivit lite; analysera idéer och värderingar utifrån individ, 
natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv. Det säger egentligen inte nånting. […] Det står 
faktiskt inte här vad de ska kunna för att uppnå ett VG. Vad då analyserar? Jag skulle behöva en 
bok, vad betyder analysera? Hur ska jag veta om dom analyserar eller använder, analyserar och 
integrerar. […] Hur i hela friden vet jag om det är ett VG eller ett MVG? […] Jag har inte mycket 
stöd här. (Lärare F) 

Gränsdragningen uppfattades alltså som ett problem som omfattar hela spektrat av 
betygsnivåer. Fyra lärare angav tydligt att gränsen mellan IG och G är svårast då denna gräns 
kan medföra stora konsekvenser för eleven. Två andra lärare upplevde att det är på VG eller 
MVG nivå som det är svårast att skilja på elevernas kunskaper, då det för dessa kriterier är i 
stort sätt identiska anvisningar. 

En effekt av det bristande stödet i kursplanerna blev att två lärare valde att falla tillbaka på 
läroböcker: 

Sen har jag köpt en NK bok i år där det står i kapitlena vad man kan lära sig av det här kapitlet 
som, alltså i målen. Det är en jättebra bok. För då blir eleverna medvetna på det sättet också. 
(Lärare B) 

Men i verkligheten när du jobbar med en kurs i naturkunskap är ju oftast det att läroboken har ju 
gjort en tolkning också. Du har planerat tillsammans med eleverna och… man kan säga att då blir 
läroboken väldigt styrande, hur dom har tolkat kursmålen. (Lärare I) 

De föregående utsagorna visade att det föreligger en risk att lärarna överlåter tolkningen av 
kursplanerna till läromedelsförfattarna. 

Svårigheten att tolka styrdokumenten medförde en problematik när lärarna skall genomföra 
rättvisa och rättssäkra bedömningar och betygssättningar. Av vikt för elevens betyg är att de 
bedömningar som dessa betyg grundar sig på är rättvist och korrekt utförda. Det är därmed 
dels angeläget att arbetsprestationen hänförs till respektive elev och dels att allmänt undvika 
subjektiva bedömningar. Genomförandet av rättvisa bedömningar uppfattades av sex lärare 
som angeläget men svårt. Av två lärares utsagor framgick att fasta hållpunkter saknas och att 
bedömningen sker på obestämda grunder: 

Jag tycker det är rent allmänt svårt att göra en rättvis bedömning. Det kan vara…jag kan ha klart 
för mig, men skulle nån komma och fråga hur jag har bedömt den där så …jag tror mycket har lite 
med magkänsla eller vad ska man säga. Man kan säga, man kan uppfatta, man kan se att den 
personen är si eller så och att dom ser saker som nån annan skulle se på ett annat sätt. (Lärare C) 

Av undersökningen framkom vidare att lärarna ändå uppfattar betygssättning som en 
ansvarsfull process och lägger ner stor möda i avsikt att försäkra sig om att betygen skall vara 
rättvisande i förhållande till elevens kunskap. I bakgrunden kunde därtill skönjas en press hos 
läraren att kunna rättfärdiga sin ståndpunkt inför andra berörda utöver eleven: 

Jag tycker bara det är oerhört jobbigt. Det är för att jag är helt övertygad om att jag måste göra 
rätt. Det är därför jag håller på och läser gamla proven, det är därför jag håller på och plockar in 
dom, och ja… Så att jag verkligen kan motivera vartenda betyg stenhårt. Jag tänker mig att varje 
elev ska opponera sig och dra in rektorn och föräldrar och allting och ändå ska jag kunna stå upp 
och säga ”det är på grund av det där som jag har satt ditt betyg, och det betyget är rätt”. Tills jag 
är så säker, då sätter jag inte betyget, fram tills jag känner det. (Lärare D) 

Rättviseaspekten vid betygsättningen kunde i något fall härledas till en oro hos en lärare att 
inte ha fullgjort sitt uppdrag med att delge eleverna betygsgrunderna. I förmedlingen av mål- 
och betygskriterierna till eleverna förekom risk att tolkningen ytterligare divergerar. 
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Inom rättviseaspekten framkom andra områden som också hade betydelse för på vilka grunder 
läraren sätter sina betyg. En lärare gav uttryck för sin uppfattning om svårigheten med att 
sätta likvärdiga betyg:  

Ja jo, det är jättesvårt att sätta betyg. Det är det ju. Man har alltid ångest när det är betygssättning 
att man ska ha … att man ska vara rättvis, att man ska ha den här… ja… likvärdigheten och så där 
så det är alltid lite ångestladdat vid betygssättning. (Lärare A) 

Ett skäl som uppgavs för problematikern kring likvärdig betygssättning är bristen på 
möjlighet till kollegiala samtal. En av informanterna uppgav att övergången från ämneslag till 
arbetslag försvårat denna process: 

Jag tror det kan va bra att lägga ner tid och kommunicera med såna som har samma ämne. Så att 
man ligger på ungefär samma nivå i bedömningen. För nu drar ju allt samarbete, drar ju mer och 
mer mot arbetslagen. Då sitter man ju ofta som ensam, för sitt ämne då i sitt arbetslag, och det blir 
väldigt, väldigt lite utrymme – jag tror vi har ungefär varannan månad där vi har schemalagd tid 
för att sätta oss ner med dom andra i ämnet. Och då blir det ju praktiska saker, då blir det ingen 
kommunikation om kunskapsteoretiska frågor. Eller examinationsprinciperna. Så att man är ju, 
som ämneslärare blir man ju mer och mera utelämnad till sig själv i sitt ämne. (Lärare E) 

I en av intervjuerna kom problematiken med betygsinflation upp. Betygsinflationen har en 
direkt inverkan på vilket betyg en elev erhåller. Enligt följande utsaga är detta problem 
allvarligt och omfattande: 

Och vi kan väl säga så här att – och det gäller mig också, jag pratar inte för andra lärare nu – att 
ska man verkligen följa betygskriterierna så skulle i princip varten… då skulle sänkas alltså, 
betygen skulle sänkas fruktansvärt mycket. Så det finns… det är en skillnad däremellan på vad vi 
har, vi tolkar väldigt snällt alltså, att eleverna ska uppnå på olika sätt, då. (Lärare I) 

Betygsinflation kunde sammankopplas med generösa tolkningar av styrdokumenten. De 
språkliga formuleringarna upplevdes som töjbara, vilket får betydelse för elevens betyg. 
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6.1.12 Kunskapssyn 
Läroplanens kunskapssyn baseras på de fyra områdena fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. En kvalitativ kunskapssyn innebär att lärares medvetna urval av faktakunskaper 
ska kunna användas i ett vidare sammanhang.  

Vårt resultat har visat att en kvalitativ kunskapssyn utgör en utmaning för läraren att 
förverkliga, beroende på tolkning och mätning av vad som avser kvalitativ kunskap. I 
analysen av insamlat material framkom att det föreligger skillnader i lärarnas kunskapssyn. 
Samtliga lärare angav att den kvalitativa kunskapssynen utgör grund för deras arbetssätt men 
analysen av intervjun som helhet visade att fyra lärares undervisning innehåller tydliga 
kvantitativa inslag.  
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Figur 3. Lärarnas kunskapssyn. 
Bland lärarna som införlivar en kvalitativ kunskapssyn återfanns de som tydligt uttrycker att 
alla eleverna behöver relevanta faktakunskaper för att kunna se problem ur fler än en 
synvinkel. I denna språkliga uttolkning av vad som är kvalitativ kunskap såg en lärare en ökad 
komplexitet i hur man angriper en situation: 

Om vi tar G och MVG, till exempel. En MVG elev kan ju koppla ihop ämnet i flera olika andra 
ämnen, dra paralleller på olika sätt. Är initiativtagande, kommer på saker, behöver inte så mycket 
vägledning vid en labb. En G elev behöver mera vägledning, ser inte allt sammanhängande. Så det 
blir en enormt stor skillnad. (Lärare B) 

Ovanstående citat uppvisade kontextuella aspekter på lärande, där kunskapen relateras till ett 
sammanhang. Två andra lärare i denna kategori framhävde i sina utsagor den funktionella 
kunskapsaspekten som innebär tillämpning och nyskapande: 

Kunskap ska ju va nånting som man, som gör att man ska kunna skapa nånting av det man har lärt 
sig. […] Det är ingen idé att lära sig saker om man inte känner att man kan använda det också.  
[…] Kunskap handlar om att kunna skapa nånting. (Lärare G) 

…inte bara den här korvstoppningen att kunna rabbla upp en ramsa och så där och så har man 
kanske inte nåt begrepp om vad det egentligen är för nånting utan att det är nånting som man ska 
kunna använda sig av. […] För att som det ser ut just nu är det ganska lätt att man kan gå och 
hämta fakta och information men att man ska kunna tolka den […] Hur hittar jag rätt information? 
Hur kan jag lita på informationen? Vad kan jag dra för slutsatser av det? Kanske inte den här 
klassiska korvstoppningen, men lite grann behöver man ha. Man behöver ju ändå fakta. (Lärare A)   
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Samtliga lärare i undersökningen gav uttryck för en kvalitativ kunskapssyn. Emellertid 
uppvisade fyra av de intervjuade att kvantitativa inslag inkorporeras i undervisningen. En 
lärare uttryckte följande problematik kring mätbarheten av elevernas kunskaper: 

Men kunna mäta det … vad som skiljer å så .. det tycker jag är hur svårt som helst. Det är nästan 
omöjligt tycker jag. Men gör dom exempelvis ett prov, det kan ju vara nånting som dom bara 
tryckt in i huvudet i en kvart och så går dom in å rapar upp det på ett prov. De skriver ner det exakt 
som dom kommer ihåg bilderna. De kanske har fotografiskt minne eller vad som helst. Dom 
skriver upp och ritar exakt kolets kretslopp. Dom fattar inte alls vad de gör men de kommer ihåg 
att det ska vara en kanin där och en pil upp och så var det koldioxid. Jättebra tycker dom men när 
jag sitter och rättar det. Jag kan inte annat än ge poäng. Det stämmer ju det dom har gjort men hur 
mycket som egentligen är kunskap eller hur mycket som bara är… vad ska man säga, bara 
informationsupprapande. (Lärare C)  

Mätproblematiken som läraren angav består i att kunna utröna vad som är kvantitativ 
respektive kvalitativ kunskap. Av citatet framgick att bedömningen stagnerar vid kvantitativ 
kunskap, eftersom examinationen bygger på en reproduktion av fakta. Läraren saknade tydligt 
metoder för att urskilja kunskaper av högre kvalitet. 

En lärare framförde en för undersökningen unik åsikt beträffande att kvalitativ kunskap 
uppkommer ur kvantitativ kunskap. För att illustrera sin åsikt berättade läraren sin syn på hur 
duktiga professorer blivit kunniga: 

Jo dom har gått exakt i den här pluggskolan och lärt sig saker utantill. Och nånstans på vägen 
måste det ha skett en evolution i deras kunskap – dom har fått en djup förståelse. För jag betvivlar 
inte att dom har den […] Man ser med ett förakt på den där formen utav utantillkunskapen.   
(Lärare I) 

Ovan nämnda lärare delade uppfattningen om att godkändnivån utgörs av kvantitativ kunskap, 
vilken företrädesvis examineras genom skriftliga prov. Högre betygsnivåer utggjorde däremot 
enligt läraren en syntes av faktakunskaper och andra färdigheter, det vill säga högre 
kvalitativa nivåer. 
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6.1.13 Betygssystem 
Tolkningen av dagen mål- och kunskapsrelaterade betygssystem medförde viss svårighet för 
lärarna vid betygssättning då inga jämförelser med andra elever skall ske. Lärarnas utsagor 
och vår uttydning av deras implementering av bedömning och betygssättning visade tydligt att 
samtliga lärare arbetar mot det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. Ett representativt 
uttalande var det enligt nedan: 

…man utgår från målen och betygskriterierna. Ja, …det är ju det man utgår ifrån och sen måste 
man ju konkretisera betygskriterierna. (Lärare A) 

Mål- och betygskriterier var termer som informanterna frekvent användde i intervjuerna. 
Därtill framgick av lärarnas utsagor att kursplanerna i Naturkunskap utgör levande dokument 
i undervisningen eftersom informationen i kursplanerna kontinuerligt delgavs och 
diskuterades med eleverna under kursens gång.  

Trots att samtliga lärare i huvudsak fullföljde det mål- och kriteriebaserade betygssystemet i 
enlighet med styrdokumenten, antydde fyra informanter att det normrelaterade betygssystemet 
fortfarande är i bruk i viss mån. Med föresatsen att göra en likvärdig betygsättning gjorde en 
lärare följande utlägg, tillsynes omedveten om dess normativa implikation:  

Den svåraste gränsen är ju den mellan godkänt och icke godkänt. Eftersom det får så pass mycket 
större konsekvenser med icke godkänt… Där måste man ju vara noga med att man kalibrerar in sig 
mot nån slags riksnorm, både inom skolan och mellan skolor och så. Jag brukar titta på 
riksstatistik, det finns ju på nån utav Skolverkets sidor här, hur många procent brukar ha IG i dom 
olika programmen. Så att man kalibrerar in det där, för att betygskriterierna är inte så lätta och 
tolka. (Lärare E) 

Lärare A angav att vederbörande har för vana att delge eleverna tidigare examinationer för att 
de skall öva på snarlika uppgifter. Följande citat visde att ett normativt tankesätt finns med i 
periferin, där en rädsla förelåg att eleverna endast skall gruppera sig på ett betygssteg: 

Jag tycker jag har fler som når godkänt nu också och dom högre betygen. Jag tycker det är ganska 
bra. Men då har man fortfarande den här rädslan. Att man ger dem för mycket. […] så tänk om jag 
får elever som får VG och MVG. (Lärare A) 

Den tredje läraren hade själv ett mål- och kriterierelaterat förhållningssätt men vittnade om att 
det finns andra lärare som har en normativ hållning: 

…det är ju att det är synd att det har bytts betygssystemen under åren. För det är ju så många som 
jobbar, fortfarande som jobbar efter det här gamla… meriterna. Som inte ser dom här målen som 
man ska kunna, utan det är poängstyrt. (Lärare B) 

Lärarnas tillämpning av ett normerande betygssystem framstod endast i ett fåtal fall och 
situationer. Det mål- och kriterierelaterade betygssystemet framträdde av informanterna som 
det dominerande systemet. 
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6.1.2 Lärarnas uppfattningar om processen 
Samtliga lärare angav på ett eller annat sätt att det fanns problematiska områden med 
avseende på bedömning och betygssättning. Bland lärarna fanns dock en tydlig skillnad, där 
en del lärare, trots viss problematik, ansåg att betygssättningen är förhållandevis 
komplikationslös. Tre lärare vittnade med emfas om hur de uppfattar processen som krävande 
och ångestfylld: 

Sen det här med betygssättning det är ju ändå ett gissel, det är jobbigt varje gång man ska sätta ett 
betyg. (Lärare A) 

Ja, jag tycker det är jobbigt och sätta betyg. Jag har ju till och med sagt till X, min rektor, att jag 
gör jobbet för halva priset om du sätter betygen. […] Det kan ju vara såna här trauman man 
behöver bearbeta, av typen, de värsta tycker jag, är om man har elever som har svårt och som 
anstränger sig maximalt och ändå inte når ett godkänt betyg. Det har hänt mig några få gånger, i 
det ganska många år som jag arbetat som lärare, och jag tycker det är lika hemskt varje gång. 
(Lärare G) 

Om det finns nåt som jag tycker…?! Skulle hellre fråga om finns nåt som inte är problematiskt? 
Om vi säger så här – varje år när det är betygssättning så, så läser jag Arbetsförmedlingens sida 
väldigt ordentligt. Det skulle nog kunna sammanfatta det hela. Men jag kan mer utförlig, men så är 
det, så illa är det. Det är så fruktansvärt jobbigt och sätta betyg. Jag tycker det är katastrof. Jag 
tänker byta jobb varje jul och varje sommar när jag måste sätta betyg. Det är inget skämt.      
(Lärare D) 

Bedömning och betygssättning upplevdes av lärarna som ett ”gissel” och att de lade ner stor 
arbetstid för att kunna ge eleverna ett rättvist betyg. En av lärarna angav att organisatoriska 
förbättringar vid betygssättningstillfällena som medför större möjlighet till oavbrutet arbete 
skulle underlätta vid förfarandet:    

Att man fick ledigt en vecka för att bara sätta betyg, det skulle klart underlätta. Så att ”nu får 
eleverna lov, nu är det betygssättning”. Åh vad jag skulle… För att nu får man göra det där utöver 
alla lektioner och dra igång nya kurser kanske när det är på jul… Alltså, då drar ju den nya kursen 
igång veckan efter, samtidigt som man kanske faktiskt inte har satt alla betyg, för att om man 
håller på så där länge med vissa betyg, då kan det ju va då sju betyg som släpar som jag inte är 
nöjd med. Då håller jag på med dom fortfarande. […] Det skulle inte behövas en vecka. Faktiskt. 
Två dar ledigt för betygssättning, det skulle va fantastiskt. Låt dom eleverna gå på julshower och 
annat och ge oss ledigt för betygssättningen. Det kanske skulle va genomförbart…? Dom är ju 
ändå ute och springer, men det blir så hattigt så man får liksom inte sitta å koncentrera sig. (Lärare 
D) 

I kontrast till att en lärare uttryckte att det skulle behövas avsätta hela dagar för betygssättning 
ansåg tre lärare att betygssättningen mer eller mindre inte är ett problem. En lärare uttryckte: 

Jag tror jag har ganska lite betygsångest. Jag tror det går ganska snabbt att sätta betyg och så. 
(Lärare E) 

Utöver de tre lärarna som uppfattade betygssättning som komplikationslöst och de tre lärare 
som hade en ångestfylld uppfattning återfanns övriga tre lärare i en mellankategori. Dessa 
lärare karakteriserades av att de drar åt lite olika håll; i vissa situationer pekar deras 
upplevelser på att det är komplikationslöst och i andra situationer upplevs bedömning och 
betygssättning ångestfyllt, dock var deras uttalanden inte lika markanta. 
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En specifik problematik vid bedömningar och betygssättningar uppstod vid grupparbeten. En 
lärare uttryckte en svårighet att göra åtskillnad mellan elevernas grupp- och 
individprestationer: 

Det kan va svårt också ibland när de jobbar i grupparbeten och se vem som har gjort vad i ett 
grupparbete. […] För jag tror att det lätt blir så i grupparbeten att dom har kanske nån som gör lite 
mindre än dom andra och åker lite snålskjuts och därför kan det vara lite svårt ibland att kunna 
sätta rättvisa betyg på en grupp. Om du har en grupp på fyra till fem personer som har gjort 
nånting, så ska man sätta individuella betyg på dom. (Lärare C) 

Grupparbeten ansågs generellt vara svåra att rättvist bedöma. En lärare berättade att för att 
undvika dessa problem utformades grupparbetena på ett sådant sätt att det i slutet av 
momentet är elevens individuella prestation som bedöms och betygssätts. En annan lärare 
använde sig av grupparbeten men angav att den bedömning gruppen får på arbetet väger lätt 
vid den individuella betygssättningen. 

Samtliga lärare uppgav att de för att kunna sätta ett slutgiltigt betyg ofta använde flera 
bedömningsmoment. För två lärare framstod det skriftliga provet som det i särklass mest 
inflytelserika. En lärare upplevde att ifrågavarande förmår balansera examinationsformerna 
trots de rotade förväntningarna och uppfattningarna hos eleverna på provet som avgörande för 
betyget: 

Det är nånting som elever brukar ta upp ibland på dom kortare kurserna på en termin att dom har 
bara haft ett skriftligt prov och så sen då andra varianter av bedömningar, så upplever eleverna 
oftast skriftliga provet har varit det som har satt betygen… Då får man ju betona att jag har faktiskt 
vägt in andra saker också än det skriftliga provet. (Lärare E) 

Lärarna gav också i vissa fall uttryck för att det skriftliga provet som bedömningsform är det 
mest tillförlitliga beviset för att styrka elevernas prestationer eftersom eleverna betraktar det 
skriftliga provet som den mest objektiva examinationen: 

…utan tyvärr är det så bland eleverna är det provet som har statusen att va den stora, att det är det 
som är styrt. Och det här gör ju att, att du har ett problem som lärare…[…] Jag tänker mej nog för 
väldigt noga innan jag inte sätter MVG på en elev som har… för jag inser direkt att går den här 
eleven till rektorn och pekar på det och säger ”Jag har MVG på båda proven”, då måste jag va  
väldigt tydlig. […] Det är som ett kvitto. Ett papper. Du inser direkt kommer du… och föräldrarna 
får tag i det här. Och det är bara att gå till sig själv… Asså, för att en muntlig, när jag sätter ett 
muntligt betyg är det en subjektiv bedömning för mig. När jag rättar prov – i och för sig är det ju 
en bedömning också men jag har ju följt en viss rättningsmall och det finns skrivet på papper och 
man skulle kunna göra en revision och man river upp det tar upp den här bedömningen med en 
rektor och titta objektivt med andra kollegor så kan man ändå på nåt sätt se ändå är det en rimlig 
bedömning läraren har gjort då. (Lärare I) 

…har de visat på ett prov att de har si och så många poäng så finns det ingenting som skulle göra 
att jag skulle kunna sänka någon. Jag kan inte ens bevisa nånting så hur som helst. Nej det är 
jättesvårt, det är hur svårt som helst. […] Så därför tror jag man lätt drar sig till de här summativa 
där du verkligen har siffror på det. Där kan jag se att Kalle ligger precis mellan G och VG. Då har 
jag fattat det. Kommer det några frågor så kan jag visa upp det här pappret som sagt. Där kan jag 
se. (Lärare C) 

Det senaste citatet illustrerade det skriftliga provets status; läraren var i det närmaste 
underkastad bedömningsformens utslag. Båda ovanstående utsagor belyste det skriftliga 
provets starka funktion att grunda och bekräfta lärarens betygssättning. 

Följande två utsagor kontrasterade olika lärares sätt att förhålla sig till det skriftliga provet 
som ett bedömningsinstrument för kvalitativa kontra kvantitativa kunskapskvalitéer hos 
eleverna: 

…det ska inte hänga på en eller två poäng i slutändan, vad ni får för betyg. Utan då går jag in och 
tittar – jag behåller ju proven – då går jag in och tittar vad har ni svarat fel på? Och vad har ni 
svarat rätt på? För har ni svarat rätt på dom analyserande frågorna och missat nån ordkunskap på 
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skitpoäng, liksom sådär, att det var det som fällde er, eller att ni missuppfattat nån fråga eller nåt 
sånt. (Lärare D)  

…jag faller lätt in på det summativa på nåt sätt. Det går snabbare på nåt sätt, känns det som. Då 
har jag verkligen siffror på det. Här kan jag, si och så många poäng saknas eller det här fattas. Det 
är som en trygghet att ha det på nåt sätt. (Lärare C) 

Det senare citatet vittnade om den kanske främsta bakomliggande orsaken till den skriftliga 
examinationsformens överordnade ställning; det är en trygghet för läraren att ha svart på vitt, 
enkla siffror som direkt kan omsättas i betyg.  

Lärarnas uppfattningar om bedömning och betygsättning innefattade även kursens omfattning, 
innehåll och placering terminsmässigt. Fem av lärarna uttryckte kursrelaterade svårigheter 
som kunde tillskrivas ett eller flera av områdena omfattning och terminsmässig placering. 
Framför allt Naturkunskap A är en kort kurs varpå läraren har svårt att hinna utvärdera 
elevernas prestationer och därmed saknas betygsunderlag för att ge ett korrekt betyg. 
Nedanstående uttalande synliggjordes tidsaspektens betydelse för undervisningsform, vilket 
kan antas resultera i motsvarande ensidiga bedömningar: 

Men som sagt. Det är svårt på dom här små 50 poängs kurserna att hinna göra såna här grejer. Det 
är som om det blir för jäktigt. Det blir ju mycket att köra .. mycket tavelundervisning känns det 
som för att hinna med allting. Man kan inte jobba så mycket individanpassat alla gånger som man 
skulle vilja göra. (Lärare C) 

Ja men, sitta och be… alltså bedöma andra människor! Det är ju jättehemskt! På dom lilla – NK A 
kursen, på efter 50 timmar. Jag har ju inte ens sett dom femtio timmar, kanske. Så ska jag bedöma 
hur dom kan… Nej… Det är katastrof. Det är jättejobbigt. (Lärare D) 

En lärare uttryckte i sammanhanget det relativa förhållandet mellan kurstid och klasstorlek; 
om klasserna vore mindre skulle den korta kurstiden inte vara ett lika stort problem.  

En annan aspekt av betydelse för bedömning och betygssättning var kursinnehållet. Lärarna 
uppfattade de ingående ämnesområdena som osammanhängande. Det breda ämnesinnehållet i 
kurserna hade en negativ inverkan på den formativa bedömningen av kunskapsprogression. 
En lärare uttryckte det som att ”vi duttar här och där hela tiden”. Många informanter uppgav 
att de till följd av kursens heterogenitet inte heller kan iaktta någon progression i elevernas 
lärande. Resultatet kan medföra ett kvantitativt förhållningssätt till den kunskap som skall 
bedömas (”kunskap på bredden”), se citat nedan. Detta kan jämföras med den pedagogiska 
paradox som Marton et al (1999) omnämner. En brist på progression i lärande får betydelse 
för den formativa bedömningen genom att eleverna ej får möjlighet att utveckla sina 
kunskapskvalitéer eftersom kurserna i Naturkunskap innehåller flera skilda områden med mer 
eller mindre inbördes relation: 

Men i naturkunskap A och B så är det så skilda områden, kanske ännu värre i B kursen. […] För 
att det är så skiftande områden i kursen. Att det är svårt att säga att, att det bygger på varann eller 
att dom utvecklas liksom för dom kan va stjärnor i det ena och inte förstå ett skvatt i det andra. 
(Lärare D) 

Det ligger lite grann i ämnet att det inte blir så jättemycket progression, eftersom att 
naturkunskapskursen är – man börjar ju om på nytt, nästan, i varje nytt delmoment. I matematik 
och språk så bygger man lite grann på höjden. Man utvecklar färdigheter på höjden. Men här så 
lägger vi vissa moment, man kör… materia och atomer, sen byter man så kör man lite fysik, eller 
så byter man lite människokroppen. Och det där blir moment som… som inte bygger på varandra 
på höjden, utan mera på bredden. (Lärare E) 

Särskilt B kursen, det är ju ett enda [surrande läte och yviga rörelser] svammelsurium… Ja men 
sådär. I och för sig gör det ju kursen ganska rolig och lite variationsrik för eleverna. (Lärare D) 
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Ytterligare en aspekt relaterad till kursen som sådan avsåg dess terminsmässiga placering i 
skolformen. Kurs som är förlagd i början av elevernas gymnasietid riskerar att medföra 
negativa effekter på betygen eftersom eleverna är nya i denna skolform samt att deras sociala 
grupprocess är nystartad: 

…dom kommer hit i ettan det är en ny klass, det är en ny skola dom har tio nya lärare, dom ska 
lära känna varandra. Jag har första kursen, första provet, första betyget. Vi har försökt flytta den 
till tvåan men det går inte rent tekniskt. Men det är rektorns intention också, man vill hellre ha den 
här kursen i tvåan och då tycker jag att på det här viset ger jag dem en större chans att även om de 
sumpar första provet eller om de är sjuka mitt i så har jag ändå ganska mycket tycker jag.     
(Lärare F) 

Sammantaget visade lärarnas många uppfattningar att bedömning och betygssättning är en 
komplex process där många ingående aspekter fick betydelse för betygssättningen. 
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6.1.21  Kategorisering av lärarnas uppfattningar av processen 
Lärarnas uppfattningar har utmynnat i tre kategorier om synen på processen kring bedömning 
och betygssättning:  

I. PROCESSEN UPPFATTAS EJ SOM ETT PROBLEM 

II. PROCESSEN UPPFATTAS DELVIS SOM ETT PROBLEM  

III. PROCESSEN UPPFATTAS SOM ÅNGESTFRAMKALLANDE 

I varje kategori finns tre lärare representerade. Lärarnas inbördes förhållanden är placerad på 
en skala med de polära uppfattningarna att processen kring bedömning och betygssättning 
upplevs som ett förfarande utan större komplikationer eller som någonting synnerligen 
ångestfyllt.  

 
Figur 4: Tre kategorier av lärarnas uppfattningar om processen kring bedömning och betygssättning. 

Lärarna känslomässiga uppfattning beträffande bedömning och betygssättning har utgjort 
huvudindelningen av kategorierna, där uppfattningarna i kategori ett och tre är tydligt 
åtskilda. Analogt med graderingen från komplikationslöst till ångestfyllt är lärarens 
säkerhet/osäkerhet kring processen. Ju större osäkerhet som läraren ger uttryck för eller 
utstrålar i samband med bedömning och betygssättning, desto mer kvalfylld uppfattas 
processen. Hos lärarna framkom därtill ett antal korrelerande mönster som i vissa fall visade 
sig vara kategoriöverskridande, se figur 4.  

Samtliga lärare över alla kategorier har för undervisningen sin utgångspunkt i mål- och 
betygskriterier. Därtill kan tolkas att lärarna har en överlag kvalitativ kunskapssyn. Det finns 
dock lärare vars bedömningsmetod utöver det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
även återknyter till det normrelaterade betygssystemet. Två lärare gav uttryck för att de i vissa 
avseenden tillämpar det normrelaterade betygssystemet vilket även sammanföll med deras 
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tilltag av kvantitativa inslag i undervisningen. De två lärare som endast antydde att det 
normrelaterade betygssystemet lever kvar i verksamheten är ej medtagna i kategoriseringen.  

Två lärare uppgav tydligt att de använder många bedömningsgrunder varav en lärare, i 
kategori I, uppgav att läromedlet är utformat så att kursens mål skall kunna uppfyllas. Det kan 
antas att många bedömningsgrunder och hög tillit till läromedel samt tillämpning av 
normativa inslag, vilket kan ses som en reversion till ett tidigare utstakat betygssystem, 
tillsammans utgör förenklande strategier som lärarna tillgriper då dagens mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystem upplevs som alltför svårt att realisera. 

De svårigheter som fyra lärare med en renodlad kvalitativ kunskapssyn upplevde, 
karakteriseras av ångestladdad gränsdragning mellan betygen IG och G. Lärarna uppfattade 
betyget Godkänt som så omfattande, att det är svårt att dra en lägsta gräns och att ett 
eventuellt IG kan medföra negativa konsekvenser för eleverna. De två lärare som antydde att 
det är svårt med gränsdragningen mellan exempelvis VG-MVG har ej redovisats i 
kategoriseringen då deras uttryck inte kom fram lika tydligt vid intervjuerna. 

Det kan även i sammanhanget vara värt att notera att kategori ett har den högsta 
genomsnittliga yrkeserfarenheten.  
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6.1.3 Kategorisering av faktorer som ligger till grund för lärarnas 
bedömning sedermera betygssättning 

Det ovanstående resultatet visar att lärarnas språkliga bearbetning och omsättning av 
styrdokumenten medförde att fler betygsgrundande faktorer har uppkommit, se tabell 1. 
Faktorerna har sammanställts i tre kategorier: 
Tabell 1 Kategorisering med uppdelning på faktorer som ligger till grund för lärarnas bedömning 

sedermera betygssättning. 

KATEGORIER Faktorer 

1. ELEVENS KUNSKAPER I FÖRHÅLLANDE TILL 
STYRDOKUMENT 

Mål- och betygskriterier 
Obligatorisk närvaro 

2 ELEVEGENSKAPER 
Beteendekriterier  
Premierad närvaro 
Indirekta faktorer 

3 LÄRARNAS ARBETSSÄTT 

Egna tolkningar 
Antal och variation på 
bedömningsmoment 
Iakttagelser 
Dokumentation 
Betygsåterhållsamhet 

 

Nedan presenteras vardera kategori mer ingående. 

KATEGORI 1 – ELEVENS KUNSKAPER I FÖRHÅLLANDE TILL STYRDOKUMENT 

Den första kategorin omfattar elevens kunskaper i förhållande till styrdokumentens mål- och 
betygskriterier. Samtliga lärare ansåg att det är elevens kunskaper och färdigheter som till 
största delen utgör grund för lärarens bedömning och betygssättning, det vill säga hur väl 
eleverna uppnår målen enligt kursplanerna: 

…man måste ju titta på betygskriterierna. Har dom uppnått målen? Har dom uppnått målen det är 
ju punkt slut. Det är inge annat. (Lärare H) 

Tre lärare framhävde uttryckligen att det endast är elevernas kunskap som skall bedömas och 
betygssättas och att andra elevegenskaper inte ska medtas i betyget: 

Och då är det inte alltid dom här som är flitigast och skriver dom längsta inlämningsuppgifterna 
och svarar med åtta meningar när det kunde ha räckt med två ord på proven. Utan det är dom 
som… som jag tycker har snappat det som är viktigt och tänker själva som jag vill sätta MVG på. 
[…] att försöka att inte falla för det som många flickor gör, nämligen flit och… god verbal 
förmåga. (Lärare G) 

Betygssättningen ska ju bara utgå ifrån kunskaperna och… färdigheterna och vad man har visat. Så 
att min personliga rel… personkemin gentemot eleven får ju inte påverka betygssättningen. Då kan 
det ju vara så att hög frånvaro leder ju ofta till sämre kunskaper. Det är ju i praktiken alltid så. Men 
om eleven har läst hemma och kommer hit och visar kunskaperna, men är det en skitstövel så ska 
dom ju ha sitt MVG i alla fall. (Lärare E) 
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Men det har hänt att… ja, att dom är…   att dom är duktiga trots att dom har jättemycket frånvaro 
och är… kanske inte dom mest sympatiska personligheterna man kan tänka sig, men dom får ett 
högt betyg ändå. Kan dom det dom ska så, så ska dom ju ha det betyget. (Lärare D) 

Kravet på närvaro och aktivitet i vissa moment i Naturkunskapen återspeglades på ett naturligt 
sätt av samtliga informanter. Under intervjuerna diskuterades när närvaron har betydelse för 
betyget, varpå en informant svarade:  

Vid Labbar. Absolut. För det är ju nånting dom ska ha med sig och då måste dom kunna visa mig 
att dom har gjort det. […] Visar dom att dom vill och är aktiva, brukar det oftast leda att man gör 
grejerna bättre. Oftast blir det ju så. Då blir det ju automatiskt, eftersom det blir bättre så blir det ju 
ett bättre betyg. Men om dom då är lite småfjäskig, det går ju inte på mig! (Lärare B) 

Samtliga lärare utgick vid betygssättning främst från elevens kunskaper och färdigheter. Den 
obligatoriska närvaron, som ingår i Naturkunskap, är tydlig grund för betygssättning. 

KATEGORI 2 – ELEVEGENSKAPER 

Skillnaden mellan medel och mål som kom till uttryck i ovanstående utsaga av lärare B 
återfanns även i andra lärares yttranden. Denna distinktion mellan egenskaper utöver kunskap 
och färdigheter, såsom engagemang och arbetsinsats, som en förutsättning eller som en grund 
för betyg gjordes dock ej av alla lärare. Därmed bedöms även sådana egenskaper hos eleverna 
som saknar stöd i styrdokumenten: 

Jag vet man egentligen inte ska betygsbedöma deras närvaro och engagemang och såna saker på 
det sättet egentligen, men jag brukar inte hymla med det och jag brukar säga som det är.  Det 
kommer att vara en faktor, som kanske inte sänker men höjer om de ligger mellan två betygssteg. 
Så då brukar jag bara säga det och då har jag aldrig hört nån som har klagat, dom flesta tycker att 
det är ganska logiskt. Kämpar dom bra på lektioner, dom är muntligt aktiva, dom vill och dom ska 
sträva framåt så ska dom kunna höja sina, tycker dom själv i alla fall. (Lärare C) 

I citatet ovan fick närvaro en annan betydelse för betygen än den obligatoriska närvaro som 
avses för att eleverna skall nå målen i de laborativa inslagen i Naturkunskap. I detta fall 
premierades övrig närvaro och togs med i underlaget för bedömning och betygssättning. Det 
var även synbart att läraren var medveten om att förfarandet stod i kontrast till 
styrdokumenten, men valde avsiktligt att ändå beakta detta i betygssättningen. Vid 
intervjuerna visade samtliga lärare dock på en medvetenhet om vad som utgör 
betygsgrundande faktorer. En lärare, som ej själv betygsätter beteendekriterier, vittnade om 
att det finns en konflikt mellan vilja och måluppfyllelse. Läraren uppgav att arbetsinsats är en 
aspekt som vederbörande är högst medveten om: 

Ja, det är ju lite grann… det är väl en annan del där som man, som inte syns i målen är ju det här 
med viljan. För man kan ju se elever som kämpar jättemycket och visar intresse och är alltid med 
på lektionerna och ställer frågor och jobbar jättemycket men kanske ändå inte har, ja förmågan att 
nå upp till dom högsta betygen. Då känner man ju också en konflikt, då är det, det här med målen 
dom ska ha nått. Det är inge fel på viljan i alla fall. Så där finns det också en liten konflikt.   
(Lärare A) 

Ytterligare en aspekt som inverkar på betyget och som framkom i studien är elevens 
karaktärsdrag, såsom personlig inställning. Denna aspekt skiljde sig från den föregående 
genom att vara en mer bestående egenskap hos eleverna som inte direkt nödvändigtvis 
uttrycks i praktisk handling:  

Men så länge den här eleven fastän som du säger, tycker att ämnet är jättetråkigt, dom tycker det är 
värdelöst, dom tycker jag är dålig som lärare, dom tycker allting annat är piss med ämnet men dom 
gör det dom ska göra … så …vad ska man säga… självfallet ska dom ha det betyg dom har 
uppnått på det sättet, men jag kan aldrig höja dom om dom ligger mellan två betyg så skulle dom 
ligga kvar på det dom ligger. (Lärare C) 

Beteendekriterier utgjorde dock endast i ett fåtal exempel grund för lärarnas betygssättning. 
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Av intervjuerna framkom därtill att det finns sådana egenskaper hos eleverna som utgjorde 
förutsättning för deras prestationer, det vill säga indirekta betygsgrundande faktorer. Därmed 
blir prestationen avhängig elevens inneboende kvalitéer. Betyget kommer alltså indirekt att 
påverkas av exempelvis elevens grad av självförtroende: 

Ja, en sak som jag funderat över, det är det här hur man kanske påverkas av hur gott 
självförtroende eleverna har och hur duktiga dom är på att, så att säga, marknadsföra sina egna 
kunskaper. För det är ju onekligen väldigt olika och det här är också en liten hjärtesak för mig att 
inte sätta betyg på självförtroende utan faktiskt på vad man har gjort. (Lärare G) 

En elev med ett bra självförtroende, som tror att dom klarar det här, har också betydligt större 
chans att faktiskt klara det här. (Lärare F) 

Förutom att elevens självuppfattning påverkar kunskapsinhämtningen ansåg lärare G och F att 
elevernas närvaro även kom att medföra ökad inlärning. Således får närvaro ytterligare en 
dimension utöver de som presenterats tidigare. 

Även elevens intresse för ämnet Naturkunskap är en faktor med flera innebörder. Ett flertal 
lärare upplevde att elevernas eget intresse påverkar betygen positivt. De ansåg att om eleverna 
har en positiv attityd till ämnet så kommer det att leda till att de klarar kursens mål på ett 
bättre sätt.  

Slutligen angav ett fåtal informanter att elevernas mognadsnivå gör att eleverna tar ett allt 
större ansvar för sina studier. 

KATEGORI 3 – LÄRARNAS ARBETSSÄTT 

Den tredje kategorin omfattar lärarens arbetssätt. I tidigare presenterat resultat beskrivs 
lärarnas uppfattningar kring bedömning och betygssättning. De uppfattningar som 
presenterades har en tydlig koppling till lärarens arbetssätt vilket i sin tur kommer att påverka 
bedömningen och betygssättningen av elevernas kunskaper och färdighet.  Lärarnas 
uppfattningar om mål- och betygskriterier visar att deras egna tolkningar av styrdokumenten 
utökar vad som ligger till grund för vad eleven skall kunna inom ett område. Denna osäkerhet 
om vad som faktiskt ska bedömas medförde att läraren tillämpar förenklande strategier för att 
underlätta undervisningen. 

I denna kategori redogörs för hur lärarens metoder utgör grund för betygssättningen, där 
många bedömningsmoment, olika former av dokumentation samt strategier, är av betydelse. 
Kring bedömningsmoment sade en lärare: 

Dom redovisar ju olika liksom moment, som man ska se ”har ni förstått det här momentet”? Det 
kan ju va olika – ibland är det muntligt, ibland är det skriftliga, ett litet läxförhör, eller ibland kan 
det va nån inlämningsuppgift. Eller ett prov, ett skriftligt prov. Eller ett grupprov och ibland 
hemprov… (Lärare D) 

Lärarnas utsagor kring antalet bedömningsmoment varierade mellan lärarna. En lärare tillgrep 
många mindre bedömningsmoment medan en annan lärare nyttjade färre men mer omfattande 
bedömningsmoment för att kunna motivera betygen. Samtliga lärare uppvisade, vid 
bedömning av elevprestationer, dock på variation i redovisningsformer. De uppgav som 
huvudsakligt skäl att eleverna skall få möjlighet att i några moment visa sina färdigheter på 
det sätt som eleven bäst kommer till sin rätt.  

Ytterligare av betydelse i sammanhanget är var kunskapen hos eleverna manifesterar sig, det 
vill säga om eleverna uppvisar vad de kan i eller utanför skolan. En lärare beskrev att 
vederbörande iakttar eleverna på lektionerna och uttrycker sig att ”man ser inte så mycket mer 
än det som händer i klassrummet” och där en annan lärare också vittnade om att det är 
lektionstillfällena som gav eleverna möjlighet att demonstrera sina kunskaper. Grunden för 
betygssättningen kommer således att påverkas av det sätt som läraren dokumenterar elevens 
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prestationer under kursens gång. Två informanter gav uttryck för diametralt skilda 
förfaringssätt: 

Då kan jag ju inte sätta mig ner efter sista dagen på kursen och skriva ett betyg där jag i mina 
tankar resumerar hela kursen. Det går inte, utan jag går i mina anteckningar och ser vilka 
bedömningar jag har gjort under kursens gång och sammanfattar det i ett betyg. (Lärare E) 

Allt skriver man kanske inte ner, heller tyvärr. Inte det där muntliga, inte det där kanske när man 
ser att dom sitter och jobbar med en grej ser man att nån klurar mer än nån annan, eller så. Det 
kanske man som bara har i huvet och det kanske man borde skriva ner. (Lärare D) 

Båda citaten visade emellertid att lärarna är väl medvetna om vikten av tydlig dokumentation 
som grund för betygssättningen.  

En anmärkningsvärd strategi som framkom i undersökningen är en lärarens medvetna val att 
hålla tillbaka betygssatta bedömningar: 

…betygssystemet ju är upplagt så att man inom kursen, för det här kurssystemet att man… Man 
säger ju inte att en elev är MVG direkt bara för att den, man misstänker att den här kommer att 
sluta på den nivån. Man försöker ju att se det som en process och säger åt en elev ”Du ligger på 
minst VG” och sen blir det VG+ och till slut så är dom uppe på ett MVG. Att dom, för att 
stimulera dom att känna att dom är på rätt väg, då. (Lärare I) 

I föregående fall valde läraren att ge ett lägre delbetyg som en motivationsfaktor för lärandet. 
Lärarens förhoppning om elevens strävan mot det högre betyget utgjorde därmed en 
betygsgrundande faktor som beror på lärarens strategi. 
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6.2 Lärarnas uppfattningar om elevmedvetenheten 
kring grunderna för bedömning och 
betygssättning 

På frågan om i vilken mån lärarna uppfattar att eleverna är medvetna om på de grunder 
betygssättningen sker på, kunde två kategorier urskiljas; lärarna erfar att deras elever är väl 
medvetna om vad som ligger till grund för bedömning och betygsättning samt lärarna erfar att 
en del av eleverna är medvetna. Samtliga lärare angav att de delger eleverna och diskuterar 
kursplanens mål- och betygskriterier i början av en kurs för att eleverna skall bli medvetna om 
vad som krävs av dem. 

Lärarnas uppfattningar om elevmedvetenheten kring grunderna för 
bedömning och betygssättning
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Figur 5: Lärarnas uppfattningar om elevmedvetenheten kring grunderna för bedömning och betygsättning.  
Den första kategorien som urskiljdes var att tre lärare erfar att eleverna är till viss del 
medvetna om grunderna för bedömning och betygssättning men att det finns skillnader mellan 
eleverna i deras sätt att ta till sig den information som ges. En lärare upplevde att de svagaste 
eleverna, de som ligger på gränsen att inte bli godkända på kursen, hade ett orealistiskt 
perspektiv på sina egna kunskaper. De här eleverna anser att närvaro på lektioner och 
laborationer skulle utgöra tillräckligt underlag för att bli godkänd. Läraren menade att de 
svagare eleverna inte har förståelse för vilka krav som måste vara uppfyllda för att nå målen. 
Vidare ansåg läraren att det är de mer intresserade eleverna som frågar; läraren säger: 

Som lärare har man ju det ansvaret att man måste ut med informationen men sen är det ju också 
beroende på hur intresserade dom är av det. En del är ju väldigt noga med att veta det, kommer 
efteråt och vill veta och diskutera om dom här, ja MVG-frågor och VG-frågor. Men då blir man ju 
ganska glad när dom kommer, när dom kommit till den punkten så dom kommer och vill diskutera 
sånt. Medan andra kan ha, jaha för G och så gör dom det då kanske, men inte mer än så. (Lärare A) 

En annan lärare beskrev en annan aspekt på elevernas medvetenhet när vederbörande 
förklarar att i vissa lägen får ej eleverna veta på vilka grunder bedömningen kommer att ske 
eller i vilken omfattning bedömningen kommer att ligga till grund för betygssättningen. 
Läraren menade att i samband med bedömningen av grupparbeten så ges ett betygsliknande 
omdöme men där detta omdöme kommer att väga lätt vid den slutliga betygssättningen. 
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Ytterligare en lärare uppgav att informationen är högst betydelsefull för att eleverna skall bli 
medvetna om vilket betyg de i slutändan kommer att få på kursen: 

Jag tycker det nästan är en hederssak att betygen skall inte komma som en överraskning för en elev 
utan man skall veta varför man får ett visst betyg och man skall ha haft möjlighet att påverka det. 
(Lärare G) 

Trots den hederlighet denna utsaga gav uttryck för ansåg emellertid Lärare G vid intervjun att 
det är motiverat att endast vissa elever är medvetna om på vilka grunder betygssättningen 
sker. Läraren menade att vissa elever ej förstår vad de högre betygskriterierna innebär och 
därigenom ”stänger öronen” då mål- och betygskriterier gås igenom i början av kursen eller 
kontinuerligt under kursens gång. 

Den andra kategorin som urskiljdes var att läraren erfar att eleverna är väl medvetna om vad 
som ligger till grund för betygssättningen enkom genom förmedling av styrdokumentens 
kriterier:  

Samma dag som jag ska gå igenom vad dom ska göra och hur mycket tid dom har på sig så 
försöker jag också ge ut betygskriterierna. De ska ha klart för sig vad som krävs för de olika 
betygsnivåerna. Sen försöker jag också, så gott det går, medan det är fräscht,  i samband med 
redovisning eller när dom gjort nånting så ska dom, så att säga få feedback på en gång. Dom ska få 
veta vad jag har tyckt och vad jag satt för betyg så dom vet om det och på vilka grunder jag har 
gjort det. (Lärare C) 

Det hjälper för dom mest ambitiösa eleverna, för dom hjälper det att veta vilka kriterier som gäller. 
Dom vill ju ofta veta, och så vill dom veta ”vad uppnådde jag inte nu?”. Dom andra dom… för 
dom kvittar det lika… Det där med att det finns mål i kursen och sånt, det struntar dom i. Men 
dom mest ambitiösa, för dom tror jag det gör skillnad att veta vad som förväntas av dom. För dom 
vill nog ha struktur och ordning och så, ja… (Lärare D) 

Ovan citat av Lärare D visade hur de ambitiösa eleverna är medvetna om vilka grunder som 
elevens betyg vilar på och att dessa elever är intresserade av informationen för att om möjligt 
nå ett högre betyg. Detta till skillnad mot de svagare eleverna där informationen fyllde en 
annan funktion. Läraren menade att vanliga frågor rör ”Varför ska vi kunna det här?” Och 
lärarens information till eleverna gör att dessa elever slutar ”tjata”.  

En annan lärare beskrev hur hon i början av en kurs delar ut kursplanens mål- och 
betygskriterier till eleverna i form av en betygsmatris och konkretiserar kriterierna för 
eleverna, vilket medförde att eleverna frågar efter typexempel på frågeställningar för 
exempelvis en VG-fråga. I början av sin lärarprofession hade läraren inte arbetat med 
betygsmatris, för att förmedla sina förväntningar av eleverna i anslutning till varje moment. 
Läraren upplevde tydligare information som positiv. 

Medvetenheten hos eleverna om vad som krävs dem kan även bero på vilken förmåga eleven 
har att indirekt avläsa denna information hos läraren: 

Det är svårt och va elev, man måste lära sig att läsa sin lärare. Det är en väldigt viktig egenskap att 
se ”vad tycker läraren är viktigt?” Det gå inte, och än vad man säger om betygskriterier och så är 
ju bara frågan hur tolkar den här läraren min, min betygskriterierna. Och det är ju det här som är 
viktigt. Och det är ju det här som många av våra studiemotiverade elever är oerhört duktiga på att 
tolka dom här bitarna. Man förstår vikten av vad man ska läsa. (Lärare I)     

Av citatet framgick att de elever som Marton et al (1999) kallar ”cue-seekers” (se avsnitt 3.6) 
som är de som till största graden tillägnar sig informationen om bedömningsgrunderna. 
Läraren i fråga ansåg själv att eleverna var väl medvetna om vad som förväntades av dem, 
vilket dock i sammanhanget förefaller tveksamt då endast en del av eleverna kan förväntas 
tillhöra denna elevtyp. 
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6.3 Konklusion 
Syftet med vår studie var att undersöka vad som ligger till grund för några gymnasielärarens 
bedömning och betygsättning i ämnet Naturkunskap samt i vilken mån läraren uppfattar att 
eleverna är medvetna om bedömningsgrunderna. 

Från att från början endast ha innefattat styrdokumentens formella föreskrifter, har 
undersökningen påvisat en divergerande faktor i lärarnas språkliga tolkning av dessa, vilket 
medfört att resultatet omfattar ytterligare grunder för betygssättning. Resultatet av de faktorer 
som påverkar läraren vid betygssättningen är fördelat på tre kategorier; elevens kunskaper i 
förhållande till styrdokument, elevegenskaper och lärarens arbetssätt. 

Det är främst elevernas kunskaper och färdigheter som ligger till grund för elevernas betyg. 
Kravet på närvaro vid exempelvis laborationer är specifikt för Naturkunskap, men det finns 
dock lärare som antyder att även övrig närvaro utgör grund för elevens betyg. Utöver det stöd 
som lärarna finner i styrdokumenten framkommer några andra beteendekriterier som ett fåtal 
lärare tar med i bedömningen. Till beteendekriterierna kan engagemang och arbetsinsats 
nämnas. Elevens personliga intresse är ytterligare ett beteendekriterium som kommer till 
uttryck i intervjuerna. I undersökningen framkom även att det finns faktorer som indirekt 
påverkar elevens betyg. Två indirekta faktorer, självförtroende och närvaro, kan påverka 
elevernas resultat såväl positivt som negativt. En elev med positiv självbild ger eleven 
förutsättningar för att lyckas, oavsett ämne. Även elevens närvaro påverkar det slutliga 
betyget då lärarna uttrycker att dessa elever totalt ackumulerar mer kunskap. Till sist 
framkommer att lärarna anser att de elever som har högre mognadsnivå och tar större ansvar 
för sina studier kommer få ett betyg där detta blir synligt på ett positivt sätt. 

Lärarens arbetssätt har också direkt betydelse för betygssättningen. Vissa lärare använder ett 
fåtal större bedömningsmoment medan andra lärare använder många bedömningsgrunder för 
att säkerställa elevens slutliga betyg. En lärare betonar att det är endast på lektionerna som 
eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper. Till skillnad från denna lärare som använder 
minnesbilder vid betygssättningen framkom att andra lärare tydligt dokumenterar elevernas 
prestationer som bevisunderlag för betygssättningen.  

Resultatet för vårt andra fokus i syftet avsåg lärarens uppfattning om elevernas medvetenhet 
kring grunderna för bedömning och betygssättning. Lärarnas uppfattningar grupperades i två 
kategorier. Flertalet lärare uppfattade att deras elever är medvetna om grunderna eftersom de 
kontinuerligt återkommer till mål- och betygskriterierna. Deras upplevelser var att de ger 
eleverna informationen men att de ej reflekterar över vad eleverna egentligen uppfattar. Detta 
kan ställas mot de tre lärare som medvetet uppfattade att det är endast vissa elever som 
uppfattar och tar till sig informationen. 
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7. Diskussion 

7.1 Kommentarer kring generaliserbarhet, reliabilitet 
och validering  

Kvale (1997) beskriver begreppen generaliserbarhet, validitet och reliabilitet som en 
treenighet inom vetenskapen. Generaliserbarhet innebär till vilken grad resultaten går att 
överföra från studien och tillämpas i en större kontext. Antalet undersökningspersoner brukar 
vid en intervjustudie vara 15±10 (Kvale, 1997), varpå vårt underlag med nio informanter kan 
anses något på den låga sidan. Kvale hävdar dock att ett färre antal intervjupersoner med mer 
djuplodande intervjuer kan vara att föredra för att erhålla generell kunskap. Då vår studie 
bitvis är av synnerligen komplex natur, såsom att utreda uppfattningarna kring den 
bakomliggande processen till betygssättning, anser vi att ett rikligare analysmaterial fördelat 
på färre informanter bättre tjänar detta syfte.  

Av betydelse för generaliserbarheten blir även urvalsprincipen, där informanterna visserligen 
är slumpmässigt utvalda med avseende på vilken information de kan tänkas avlägga men där 
samtidigt hänsyn har tagits till rådande könsfördelning bland de yrkesverksamma lärarna. 
Därest genus kan ha betydelse för utfallet, kan antas att resultatet endast är representativt för 
en grupp med motsvarande könsfördelning.  

Enligt Patel och Davidson (2003) innebär validitet att studien undersöker det avsedda motivet 
och reliabilitet att genomförandet är tillförlitligt. Därtill anger de att begreppen validitet och 
reliabilitet i kvalitativa studier är så fullkomligt integrerade att kvaliteten i undersökningen 
endast benämns validitet, vars innebörd därmed vidgas. Hädanefter kommer därmed studiens 
kvalitet att diskuteras under benämningen validitet. 

Patel och Davidson (2003) skriver att validitet avser hela forskningsprocessen. Vid urvalet 
valdes i första hand deltagare som vi inte hade någon tidigare relation till, i avsikt att minska 
risken för att analysen skulle färgas av denna erfarenhet och som hade kunnat resultera i 
felaktiga tolkningar utifrån förutfattade föreställningar. Vi anser vidare att studiens fokus har 
bibehållits under hela arbetsgången, där inte minst intervjuguiden har medverkat till att 
upprätthålla ramarna för intervjuerna. Vid intervjutillfällena har båda intervjuarna valt att 
deltaga i avsikt att skapa likartade intervjusituationer samt för att vid analysen kunna verifiera 
våra tolkningar. Kvale (1997) skriver att flera uttolkare för en och samma intervju minskar 
godtycklig eller ensidig subjektivitet. 

Vi har tillika valt att skriva ut intervjuerna i sin helhet för att öka validiteten i studien. De 
utskrivna intervjuerna utgör ett detaljerat analysmaterial vars innebörd med större riktighet 
kan antas tillskrivas informanterna än till exempel enbart förda anteckningar. För att öka 
kvalitén i det utskrivna materialet har även sådana egenskaper som pauser, betoningar och 
andra emotionella yttringar uppmärksammats vid avskrifterna. Samtliga ljudfiler har sparats 
under undersökningen gång för att kunna återkomma till primärkällan för att verifiera 
informanternas utsagor i det slutgiltiga dokumentet.  
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Vår ringa erfarenhet av att genomföra intervjuer kan dock tänkas ha inverkat negativt på 
studiens validitet. Det är möjligt att vi omedvetet genom kroppsspråk eller vissa betoningar 
kan ha frambringat yttranden som annars inte skulle ha framkommit. Av intervjuerna har 
framkommit att vi i vår roll som intervjuare har utvecklats i de senare intervjuerna. De första 
intervjuerna visade på en viss osäkerhet i vilka följdfrågor som var väsentliga.  

Det vi dock främst bedömer kan ha haft negativ inverkan på studien är ämnets känsliga natur; 
förfarandet vid bedömning och betygssättning är en kontroversiell fråga eftersom det i vissa 
fall kan skilja sig från de officiella föreskrifterna. Det är därmed tänkbart att lärarna kan ha 
varit försiktiga i sina uppgifter och svarat i enlighet med vad som anses vedertaget korrekt. 
Eftersom vi vid urvalet valde att i största mån välja informanter som vi haft lite eller inget 
tidigare samröre med, är det också möjligt att undersökningspersonerna inte känt nog 
förtroende för att lämna ut känslig information. 

7.2 Diskussion resultat 
Definitionerna av begreppen bedömning och betygssättning i denna studie överensstämmer 
med dem som anges av Myndigheten för skolutveckling (2008), där bedömning innebär att 
elevernas prestationer dokumenteras i syfte att ge feedback som i sin tur leder till att eleverna 
utvecklar sina färdigheter, emedan betygssättning avser en värdering av elevernas 
kunskapskvalitéer utifrån i förväg uppställda mål- och betygskriterier. Fastän vår studie 
visade att vissa lärare gjorde denna åtskillnad, fanns de som utformat en egen definition av 
begreppen eller visade en osäkerhet kring dessa och därmed använde begreppen synonymt. 
Denna variation i utfallet kan tolkas som att lärarna saknar ett enhetligt yrkesspråk. Det är 
också tänkbart att det är styrdokumentens formuleringar som frambringar lärarnas heterogena 
definitioner, i enlighet med Annerstedts (2002) och Kroksmark (2002) anmärkningar om 
språket i dessa föreskrifter. Undersökningen visar dock på att återverkningarna av de 
svårtolkade anvisningarna i förekommande fall sträcker sig bortom en simpel definitionsfråga. 
I stort sett samtliga lärare i studien vittnar om upplevd problematik vid bedömning och 
betygssättning som kan härledas till undervisning utifrån en kvalitativ kunskapssyn samt 
tillämpningen av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Den kvalitativa 
kunskapssynen kan antas utgöra en större utmaning för lärarna, i jämförelse med kvantitativ 
kunskap som lättare låter sig mätas. På samma sätt kan anses att det mål- och 
kriterierelaterade betygssystemet ställer större krav på lärarna att förhålla sig till allmänt 
upprättade anvisningar istället för den kända klassen som referensgrupp. För att efterleva 
styrdokumentens intentioner blir därmed tydliga formuleringar av stor vikt för att dessa skall 
tolkas korrekt. Enligt Lindberg (2002) föreligger därmed en risk att eleverna erhåller ett högre 
betyg än vad deras kunskaper representerar.  

Resultatet i vår undersökning tyder således på att lärarna upplever dessa dokument som 
svårtydda; påfallande många lärare uppger att formuleringarna är ”luddiga”. Selgheds (2004) 
uppfattning om att lärarna till följd av bristande stöd och riktlinjer anammar andra metoder, 
somliga i konflikt med anvisningarna i styrdokumenten, styrks av det som framkommit i 
denna studie. De lärare som uppfattar betygssättning som en relativt komplikationslös 
procedur är tillika de som mest frekvent tillgriper det vi med ett gemensamt uttryck benämner 
förenklande strategier, till exempel många bedömningsgrunder, val av läromedel som anses 
uppfylla officiella mål- och betygskriterier samt inslag av normrelaterad betygssättning. Den 
förstnämnda strategin, ett brett underlag av bedömningsgrunder, är i överensstämmelse med 
läroplanens föreskrifter. Stark tillit till läromedel förefaller utgöra ett mer tveksamt 
förfarande, då tolkningen av kursplanerna överlåts till läromedelsförfattarna. Normrelaterad 
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betygssättning riskerar att få direkta negativa konsekvenser för erhållandet av tillbörliga 
betyg. Svårtolkade styrdokument och avsaknaden av stöd blir även synbar hos de lärare som 
uppfattar betygssättning som ångestfyllt, i form av gränsdragningsproblematik mellan 
betygsstegen, främst mellan betygen Icke godkänt och Godkänt. Resultatet visar således att de 
fundament som betygssättningen vilar på i form av läroplaner och kursplaner, till följd av det 
friutrymme som uppstått mellan formuleringar och tolkning, utgör en osäker grund för 
bedömning och betygssättning, som reverbererar genom lärarens hela undervisning. 

Nyttjandet av de många bedömningsgrunder som nämndes ovan kan alltså betraktas som ett 
regelrätt förfaringssätt vilket samtidigt underlättar betygssättningen. Det är i enighet med den 
kunskapssyn som kommer till uttryck i läroplanen, där såväl fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet skall beaktas (Skolverket, 2006). Därmed är det oroväckande att vårt resultat 
visar att det i huvudsak är skriftliga bedömningsformer som utgör grund för betyget. Många 
lärare i studien vittnar om det skriftliga provets status och ger uttryck för behovet att ha svart 
på vitt när de skall motivera elevernas betyg, i överensstämmelse med det som Andersson 
(2002) uttrycker som att hålla ryggen fri. Det senare kan, som framkommit i undersökningen, 
innebära att läraren direkt omsätter provpoäng till betyg. Samtidigt som kraven på 
rättssäkerhet vid betygssättning är på frammarsch tycks detta ha medfört att 
bedömningsformer utöver skriftliga prov anses vara subjektiva. Härmed föreligger risk för en 
återgång till en kvantitativ kunskapssyn. En kanske än mer diger konsekvens är synen på 
lärarnas professionalitet; lärarnas kompetens att göra korrekta bedömningar av andra former 
av kunskapsredovisningar ifrågasätts. Implementeringen av den kvalitativa kunskapssynen 
tycks ha blivit ett mynt med en baksida, där de avsedda förbättringarna för elevens lärande 
samtidigt resulterat i en större bevisbörda för lärarna. Det är således angeläget att lärarna 
återfår förtroendet att utöva sitt yrke och inte ständigt upplever sig vara ifrågasatta vid 
bedömningar som inte är av lika mätteknisk art som siffersumman på prov. Trots att ökad 
rättssäkerhet kan anses vara en viktig del i att höja kvaliteten i utbildningen, bör det råda en 
rimlig balans mellan bevisföring av bedömningsunderlag och tilliten till lärarnas 
yrkeskompetens. 

Det normativa betygsystemets kvarleva, som nämnts ovan, kan fortfarande skönjas, om än i 
liten utsträckning. Det som en lärare, i enlighet med Måhl (1999) uttrycker som att det 
föreligger en inneboende rädsla för att ett alltför grundligt informerande av eleverna om 
betygsgrunderna skulle kunna resultera i att fler än innan skulle uppnå de högre betygen, kan 
vara en förklaring till att lärare tillgriper statistik för att se vad elever har uppnått tidigare i 
samma ämne.  

Vårt resultat visar, i likhet med tidigare studier (Selghed, 2004; Cross & Frary, 1999; med 
flera) att vissa lärare vid betygssättningen beaktar andra elevegenskaper utöver kunskaper och 
färdigheter, såsom engagemang och närvaro. Det var dock endast ett fåtal 
undersökningspersoner som medtog dessa kvalitéer men mer anmärkningsvärt är dock att 
dessa var fullt medvetna om att detta var i strid med styrdokumenten. Valet att väga in andra 
egenskaper i betyget är alltså inte en fråga om brist på kännedom om gällande föreskrifter. 
Närvaro i Naturkunskap är dock samtidigt en förutsättning för vissa undervisningsmoment 
som laborationer och exkursioner, och utgör därmed en tydlig grund för betygssättning såvida 
den ej premieras som en i sig god egenskap. Av resultatet framgår att det heller inte är alldeles 
självklart att göra en åtskillnad mellan sådana elevegenskaper som intresse som dygd och som 
en förutsättning för lärande. Därvidlag skiljer sig vårt resultat från den renodlade uppdelning 
av elevegenskaper som presenteras av Selghed (2004; 2006). Sådana faktorer som elevens 
självförtroende, närvaro och intresse blir därmed indirekta grunder för bedömning och 
betygssättning. 
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Även ytterligare aspekter såsom kursens omfattning, innehåll och placering samt 
betygsinflation utgör omständigheter som inverkar på elevens erhållna betyg. Sammantaget 
blir det tydligt att betygsunderlaget är beroende av en mångfald faktorer. Vårt andra fokus i 
denna studie kontrasterar mot detta förhållande, där det framkom att lärarna, fullt i enlighet 
med vedertaget förfarande, delger eleverna mål- och betygskriterier. Då mål- och 
betygskriterierna enligt läroplanen inte innefattar samtliga påverkansfaktorer som studien 
identifierat blir denna delgivning tveksamt ändamålsenligt om inte även de ytterligare 
faktorerna delges. Därtill blir en presentation av målformuleringarna vidare inskränkt då dessa 
anvisningar inte får omformuleras eftersom detta upplevs som att ”dagtinga” på innehållet. 
Det är remarkabelt att lärarna, de många extra bedömningsgrunderna och svårtolkade 
styrdokumenten till trots, ändå uppfattar det som att elevernas medvetenhet om vad som 
ligger till grund för betygen är god. Möjligtvis avser detta en förhoppning hos lärarna att ha 
fullgjort sitt uppdrag genom förmedlingen av de officiella anvisningarna.  

Utifrån denna undersökning ser vi ett behov av fler möjligheter till kollegiala samtal mellan 
lärare, såsom även enkätstudien av Skolverket (2005) visar angående likvärdiga bedömningar. 
I enlighet med vår tidigare metafor, där styrdokumentens föreskrifter genomgår en språklig 
obstruktion före betygssättningen (se figur 1), skulle de kollegiala samtalen kunna fungera 
som en motåtgärd. Detta skulle motsvara en korrigerande samlingslins där lärarna får 
möjlighet att samtala kring de förtydligande dokument kring bedömning och betygssättning 
som finns framtagna, vilket optimalt leder till att det endast är styrdokumentens föreskrifter 
som ligger till grund för lärarnas förfarande. 

7.3 Fortsatt forskning 
Undersökningspersonernas förhållning till bedömning och betygssättning har i studien ej 
beaktas med avseende på genus. Det är dock tänkbart att manliga och kvinnliga lärare har 
olika uppfattningar kring denna procedur. Vid analysen framkom tendenser som kan tyda på 
att det finns en genusaspekt i frågan, men vårt underlag har inte varit stort nog för att kunna 
fastställa en sådan relation och det har inte heller varit vårt syfte, då hänsyn till genus endast 
gjorts vid urvalet för att studien skall vara representativ för yrkesverksamma 
naturkunskapslärare i kommunen. 

Yrkeserfarenhet har heller inte varit direkt föremål för studien, fastän vi skönjt vissa tecken 
som antyder att antal år i yrket kan ha betydelse för hur lärarna uppfattar betygssättning och 
att detta i förlängningen har betydelse även för vilka bedömningsgrunder som tillämpas.  

Det kan även i sammanhanget vara av intresse att se hur det förhåller sig i andra 
gymnasieskolor och kommuner. Fler undersökningar skulle kunna belysa vilka faktorer utöver 
kunskap och färdigheter som ligger till grund för bedömning och som är vanligast 
förekommande; om det finns andra sådana faktorer än vad som framkommit i denna studie 
samt hur lärarna förhåller sig till dessa. Även skillnader mellan ämnen och program, 
beträffande betygsgrunder, kan utgöra underlag för vidare studier, där bland annat variationer 
i elevernas sätt att avläsa lärarens krav (”cue-seekers” och den dolda läroplanen). 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka lärarnas uppfattningar kring bedömning och 
betygssättning. Det kan även vara av intresse att göra motsvarande undersökning bland elever 
för att kunna göra en jämförande studie och undersöka om elevernas uppfattningar om vad 
som ligger till grund för bedömningen och betygssättningen stämmer överens med lärarnas 
uppfattningar. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

1. Berätta lite om dig själv 

2. Kan du berätta om hur du definierar skillnaden mellan bedömning och betygssättning. 

3. Kan du beskriva så ingående som möjligt på vilka grunder gör du bedömningen av 
eleverna?  

4. I vilket syfte används bedömningen? (formativ (vägledande)/summativ) 

5. Vad tittar du på vid betygssättningen?  

6. Vad anser du utgör kunskap? Berätta hur olika kunskapskvalitéer hos eleverna 
synliggörs och särskiljs vid bedömning. 

7. Vad upplever du som problematiskt vid bedömning och betygssättningen? 

8. Hur reflekterar du kring problematiken inför framtida bedömningsmoment? 

9. Vilken kännedom får eleverna om vad bedömningen grundar sig på? 

10. Hur upplever du förmedlingen av denna information till eleverna? (viktigt/onödigt, 
tidskrävande) 

11. Hur erfar du att eleverna mottar och tillämpar bedömningsgrunderna? 



  

Bilaga 2 – NK1201 - Naturkunskap A 
Mål  
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall 
kunna göra observationer och enkla experiment samt kunna analysera och tolka resultaten 
ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och jordens 
historia 
kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande ståndpunkter 
inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans strålningsmiljö 
ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och dynamik samt betydelsen av biologisk 
mångfald 
ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet energikvalitet  
kunna beskriva naturliga kretslopp och av människan skapade materia- och energiflöden samt 
ha förståelse av termodynamikens lagar 
kunna beskriva miljöproblem utifrån studieinriktning och aktivt delta i diskussioner om 
möjligheten att påverka utvecklingen 
ha kunskaper om livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling. 

 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven utför med viss handledning experimentella och praktiska moment. 
Eleven utför mätningar och undersökningar samt beskriver muntligt och skriftligt iakttagelser 
och resultat. 
Eleven beskriver ekologiska fakta och begrepp samt redogör för resultat av några störningar i 
ekosystem. 
Eleven diskuterar begreppen energi, energiomvandlingar och energiflöden. 
Eleven ger exempel på globala och regionala miljöproblem och beskriver lokala miljöproblem 
till följd av vardaglig och yrkesmässig verksamhet.  
Eleven diskuterar frågor som rör återanvändning och långsiktig resursanvändning. 

Kriterier för betyget Väl godkänt  
Eleven arbetar aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment. 
Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett natur- och 
samhällsvetenskapligt perspektiv. 
Eleven diskuterar konsekvenser av olika praktiska ställningstaganden i energi-, miljö- och 
resursfrågor. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 
uppgifter, tolkar resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet.  
Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier. 



  

Bilaga 3 – NK1202 - Naturkunskap B 
Mål  
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall 
kunna planera, utföra och tolka enkla experiment och undersökningar samt kunna rapportera 
muntligt och skriftligt 
ha kunskap om olika vägar att nå information om aktuella forskningsområden 
ha kunskaper om användning av naturvetenskap och teknik i samhället 
kunna beskriva några vardagliga tillämpningar med hjälp av fysikaliska begrepp 
ha fördjupade kunskaper om några grundämnen, kemiska föreningar och viktiga kemiska 
begrepp som används i vardagslivet 
ha kunskap om naturvetenskapliga teorier för livets uppkomst, villkor, utveckling och 
mångfald 
kunna beskriva den levande organismens byggnad och funktion från molekylär nivå till 
organnivå 
ha kunskaper i genetik och modern genteknik samt kunna diskutera tillämpningar ur etisk 
synvinkel 
ha kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan. 

 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven utför med handledning experimentella och praktiska moment.  
Eleven utför mätningar och undersökningar samt beskriver muntligt och skriftligt iakttagelser 
och resultat. 
Eleven ger exempel på användning av naturvetenskap och teknik i samhället. 
Eleven läser och förstår texter som innehåller naturvetenskapliga begrepp och fakta.  
Eleven beskriver människokroppens byggnad och funktion. 
Eleven diskuterar etiska frågeställningar som rör genteknik. 
Eleven har kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan. 

Kriterier för betyget Väl godkänt  
Eleven arbetar aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment. 
Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett natur- och 
samhällsvetenskapligt perspektiv. 
Eleven diskuterar konsekvenser av olika praktiska ställningstaganden i frågor som är viktiga 
för individ och samhälle. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 
uppgifter, tolkar resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet.  
Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier.  

 




