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Sammanfattning 
År 1995 infördes det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i Sverige. Betygssystemet 
reviderades 2011, då en ny betygsskala infördes. I och med revideringen återinfördes betyg i 
årskurs 6, vilket var en indikation på en mer resultatfokuserad skola. Bedömning och 
betygsättning är en viktig aspekt i en lärares profession, där målsättningen är att alla elever ska 
betygssättas och bedömas på samma villkor. Olika faktorer kan påverka lärares bedömning och 
betygsättning av elevers kunskaper, vilket kan innebära att elever i praktiken inte bedöms och 
betygsätts utifrån samma premisser.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att, utifrån semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma 
grundskollärare i årskurserna 4–6, förstå hur betygsättning och bedömning i ämnet 
samhällskunskap upplevs och utförs av lärare med olika grad av yrkeserfarenhet. Avsikten är 
att relatera lärarnas utsagor till olika professionella positioner (Gipps, Brown, McCallum & 
McAlister 1995) som de intar när de bedömer och betygsätter elever. 
 
Metod 
Studien bygger på en semistrukturerad intervjuundersökning med 10 yrkesverksamma lärare 
som besitter en varierande grad av yrkeserfarenhet och som aktivt undervisar i de 
samhällsorienterade ämnena. I studien har en teoretisk ansats tillämpats och använts, i form av 
Gipps, Brown, McCallum och McAlisters modell. För att analysera intervjutranskriptionerna 
användes en tematisk analysmodell oberoende av den teoretiska ansatsen.  
 
Resultat av studien 
Resultatet av studien baserades på lärarnas utsagor där flera gemensamma teman identifierades. 
Resultatet indikerar att lärarna i studien, oberoende av yrkeserfarenheten, utgår från 
kunskapskraven i läroplanen när de ska bedöma och betygsätta sina elever i ämnet 
samhällskunskap. Majoriteten av lärarna i studien, oberoende av yrkeserfarenhet, menar dock 
att betygskriterierna och kunskapskraven är svåra att tolka då de innehåller begrepp och 
värdeord som uppfattas olika av lärare, vilket medför ett problem i strävan att nå rättvisa och 
likvärdiga betyg.   
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1. INLEDNING  
En utmaning för lärare vid bedömning och betygsättning i ämnet samhällskunskap, årskurs 6, 
är att uppnå en likvärdighet och rättvisa eftersom lärares betygsättningspraktik kan se olika ut. 
För att upprätthålla en rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning är det viktigt att 
förhålla sig till styrdokumenten.  
  
En del lärare har svårigheter med att förhålla sig till läroplanen och styrdokumenten i takt med 
att de förändras, vilket kan relateras till olika grad av yrkeserfarenhet (Klapp 2011, ss. 129–
130). År 2011 skedde den senaste stora förändringen i grundskolan då den nya läroplanen 
LGR11 infördes. I samband med detta infördes även en ny betygsskala. Den nya betygsskalan 
omfattar fler steg, i jämförelse med den tidigare läroplanen från 1994. Tanken med förändringen 
var bland annat att göra det lättare för lärare att betygsätta elevers kunskaper (Selghed 2011, ss. 
15–16, 27, 34–35). I och med revideringen av läroplanen återinfördes även betygen i årskurs 6. 
Tanken med införandet av betyg i grundskolans årskurs 6 var att höja kvaliteten i utbildningen, 
men också att öka kunskaperna hos eleverna. Från riksdagens sida var motivet till införandet 
av betyg i årskurs 6 att öka måluppfyllelsen (Hirsh 2017, s. 7).  
  
Lärare ska i samband med bedömningen och betygsättningen göra en helhetsbedömning av 
elevers visade kunskaper i förhållande till läroplanens kunskapskrav (Grettve, Israelsson & 
Jönsson 2014, ss. 191–192). Hur lärare bedömer och betygsätter kan dock skilja sig åt. Lärares 
olika grad av yrkeserfarenhet kan påverka hur betygsättningen och bedömningen av elevers 
kunskaper ser ut samt vilket betyg eleverna tilldelas. En lärare med kort yrkeserfarenhet kan 
känna tveksamheter vid betygsättningen vilket då kan göra att irrelevanta faktorer tas med i 
bedömningen (Nikku 2010, ss. 139–140). Lärare med en längre yrkeserfarenhet, som är bekanta 
med det gamla betygssystemet, kan känna svårigheter med det nya betygssystemet då de 
möjligtvis har det gamla betygssystemet i åtanke (Alm och Colnerud 2015, ss. 133–134, 138). 
Om lärares olika grad av yrkeserfarenhet påverkar betygsättningen blir det problematiskt att 
upprätthålla en rättvis och likvärdig bedömning, som var ett av målen med införandet av den 
nya betygsskalan (Selghed 2011, ss. 32–36). 
 
Bedömning och betygsättning är en utmaning för lärare då många faktorer ska inkluderas, som 
exempelvis läroplanens kunskapskrav. När kunskapskraven uppfattas som otydliga av lärare är 
det lätt hänt att lärare tar med irrelevanta faktorer i bedömningen och betygssättningen, där 
lärares olika grad av yrkeserfarenhet påverkar en del beslut som fattas. Hur beskrivs egentligen 
betygssättning och bedömning i ämnet samhällskunskap av lärare med varierande grad av 
yrkeserfarenhet? Att en studie görs inom detta problemområde kan bidra till en ökad förståelse 
och kunskap om lärares svårigheter och utmaningar vid bedömningen och betygsättningen i 
ämnet samhällskunskap.  
 
Med studien är förhoppningen att urskilja svårigheterna kring bedömning och betygsättning i 
ämnet samhällskunskap, i relation till lärarnas olika grad av yrkeserfarenhet. Målsättningen 
med studien är även relatera lärarnas utsagor till olika professionella positioner som de intar när 
de bedömer och betygsätter elever. Vidare är studien intressant för att ta reda på om eleverna 
bedöms och betygsätts på lika villkor. Enligt Mickwitz (2015, s.114) är regeringens mål med 
betygsättningen att alla elever ska betygsättas på samma villkor och tilldelas ett rättvist betyg.  



 

2 
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att, utifrån semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma 
grundskollärare i årskurserna 4–6, förstå hur betygsättning och bedömning i ämnet 
samhällskunskap upplevs och utförs av lärare med olika grad av yrkeserfarenhet. Avsikten är 
att relatera lärarnas utsagor till olika professionella positioner (Gipps, Brown, McCallum & 
McAlister 1995) som de intar när de bedömer och betygsätter elever. Syftet kan sammanfattas 
i följande frågeställningar: 
 

• Vilka svårigheter upplever lärare, med olika grad av yrkeserfarenhet, kring bedömning 
och betygsättning i relation till olika professionella positioner? 

      
• Vilka professionella positioner intar lärare, med olika grad av yrkeserfarenhet, i sin 

betygssättnings- och bedömningspraktik? 
 

  



 

3 
 

3. BAKGRUND 
Kapitlet inleds med begreppsdefinitioner som är centrala för forskningsområdet. Begreppen 
som är centrala för forskningsområdet är: Bedömning; Summativ bedömning; Formativ 
bedömning, Betyg, Blockbetyg, Värdeord och Centralt innehåll. Vidare i kapitlet redogörs 
läroplanen samt hur en likvärdig bedömning uppstår. Bakgrundskapitlet avslutas med en 
beskrivning av de nationella proven och dess funktion.  

3.1 Begreppsdefinitioner 

Bedömning 
Enligt Skolverket (2016) är bedömning en typ av process som lärare använder sig av för att 
samla information och värdera elevers kunskaper och färdigheter. Klapp (2015, s. 16) menar 
på att forskare inom pedagogik brukar skilja mellan summativa respektive formativa 
bedömningssyften, där syftet skiljer de båda bedömningsformerna åt.  

Summativ bedömning 
Summativ bedömning eller bedömning av lärande innebär att lärare summerar elevers visade 
kunskaper. Den summativa bedömningen görs oftast i slutet av en termin eller ett läsår. Prov 
och betyg är klassiska exempel på summativ bedömning (Klapp 2015, ss. 15–16). Bedömning 
i ett summativt syfte innebär även att lärare bestämmer den kunskapsmässiga nivå en elev 
besitter just när bedömningen görs (Hirsch 2017, s. 3).   

Formativ bedömning 
Formativ bedömning eller bedömning för lärande är en pågående bedömningsprocess vars syfte 
är att lärare ger elever konkret och tydlig feedback. För att stötta elevers lärande förväntas lärare 
ge elever feedback i direkt anslutning till det arbete som bedöms. Formativ bedömning är en 
pågående process, där fokus är att främja elevernas lärande (Klapp 2015, ss. 15–16).  

Betyg 
Betyg är en typ av skriftlig handling som omfattar ett omdöme av en elev eller en persons 
kunskaper, förmågor, skicklighet eller egenskaper (Gustavsson, Måhl & Sundblad 2012, s. 14) 
Enligt Skolverket (2017) används betyg för att spegla den kvalitet som eleven besitter vid tiden 
för betygssättningen. Vid betygssättningen utvärderar lärare varje elevs kunskaper i förhållande 
till kunskapskraven.  

Blockbetyg 
Blockbetyg är, enligt Skolverket (2017), sammanfattande betyg som endast kan användas i 
grundskolans årskurs 6. Blockbetygen är begränsade i den bemärkelsen att de endast får 
användas i de samhälls- och naturorienterande ämnena. Det är endast rektorn på en skola som 
har auktoriteten att besluta om blockbetyg ska ges. Om blockbetyg är beslutat att användas ska 
detta i så fall gälla hela läsåret samt gälla för hela undervisningsgruppen.   

Värdeord 
Värdeord är begrepp som förekommer i läroplanen. Dessa värdeord går att hitta i 
kunskapskraven för varje ämne och de är skrivna i fetstilt, vilket gör att de enkelt kan 
identifieras. Värdeorden förklarar vilken nivå ett kunskapskrav uppnåtts. Exempel på värdeord 
som går att hitta i läroplanen i kunskapskraven för ämnet samhällskunskap är bland annat: 
grundläggande, enkla, relativt väl, utvecklade och förhållandevis komplexa (Skolverket 2017).  
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Centralt innehåll 
Centrala innehållet är en av läroplanens fem delar. Det centrala innehållet beskriver vad 
undervisningen i de olika ämnena och årskurserna ska behandla (Skolverket 2017).   

3.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
Läroplanen är en förordning som utfärdats av regeringen (Skolverket 2015). Den nya läroplanen 
från 2011 bygger på erfarenheter av den tidigare läroplanen (Linde 2012, s. 132). De 
verksamheter som omfattas i läroplanen måste noggrant följas. Verksamheternas värdegrund, 
uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet beskrivs i läroplanerna. Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet omfattar fem delar: skolans värdegrund och dess uppdrag, 
de övergripande målen och riktlinjerna för utbildningen, syfte, centralt innehåll samt kursplaner 
vilka kompletteras av ämnesbaserade kunskapskrav (Skolverket 2015).   
  
I läroplanen finns avsnitt för både bedömning och betygsättning, där det finns angivet vad som 
gäller (Selghed 2011, ss. 28–29). Kunskapskraven, som går att finna i grundskolans läroplan, 
är utformade utefter målen och det centrala innehållet, vilket är unikt för varje ämne. I avsnittet 
om det centrala innehållet anges vad undervisningen, i de olika ämnena, ska behandla. I 
kunskapskraven beskrivs kvaliteten i elevers kunnande med värdeord. Värdeorden som 
framkommer i kunskapskraven återkommer i flera ämnen. Värdeorden kan tolkas av lärare på 
olika sätt. Vad värdeorden betyder i en bedömningssituation avgörs av sammanhanget. Lärare 
ska ta kunskapskraven i beaktning vid betygsättningen (Skolverket 2017). Grundskolans 
läroplan revideras, i mindre omfattning, regelbundet och finns tillgänglig för allmänheten på 
Skolverkets hemsida.   

3.3 Hur en likvärdig bedömning och betygsättning uppstår 
För att en likvärdig bedömning och betygsättning ska uppstå måste flera direktiv från 
Skolverket följas. Först och främst är det endast lärare med en så kallad lärarlegitimation, och 
som har behörighet att undervisa i ämnet, som får sätta betyg (Gustavsson, Måhl & Sundblad 
2012, ss. 24–25). Lärare som saknar lärarlegitimation har inte behörighet att självständigt sätta 
betyg. Betygen ska då istället sättas tillsammans med en legitimerad lärare. Den legitimerade 
läraren har alltid företräde om två lärare inte kan enas om ett betyg. Saknar den legitimerade 
läraren ämnesbehörighet i ämnet där eleven ska betygsättas är det rektorn som sätter betyget 
(Skolverket 2017).   
  
Betygssättning innebär att lärare utvärderar de kunskaper som varje elev besitter. 
Betygssättningen ska göras i förhållande till de kunskapskrav som finns i den nationella 
läroplanen. Alla lärare har en skyldighet att utgå från läroplanen när de bedömer och betygsätter 
elever, detta för att en likvärdighet ska uppnås i bedömningen och betygsättningen av elevers 
kunskaper (Skolverket 2017). Grettve, Israelsson och Jönsson (2014, s. 135) framhäver att 
kunskapskraven kan tolkas olika av lärare. När lärare istället tillsammans bedömer, tolkar och 
diskuterar kunskapskraven närmar sig skolan en mer likvärdig bedömning och betygsättning. 
Mickwitz (2015, ss. 117–118) menar att likvärdigheten som eftersträvas uteblir när lärare inte 
följer det reglerande systemet vid bedömning och betygsättning.    

3.4 Nationella proven och dess funktion 
Nationella prov är utformade för att fylla en summativ funktion. De nationella proven är 
obligatoriska för elever i grundskolans årskurser 3, 6 och 9. De nationella proven genomförs 
numera i kärnämnena: matematik, svenska och engelska (Skolverket 2018). Tidigare fanns 
nationella prov i de samhälls- och naturorienterande ämnena, men de är numera avskaffade 



 

5 
 

(Tanner 2016, ss. 2–3, 81). Skolverket (2018) skriver att syftet med de nationella proven är att 
främja och stödja en likvärdig bedömning och betygsättning, men också att bidra till en ökad 
måluppfyllelse för elever. Lärare får med hjälp av de nationella proven en samlad information 
om elevers kunskaper då proven är omfattande och behandlar flera kriterier. Selghed (2011, ss. 
32–33) och Korp (2011, ss. 145–146) framhäver, liksom Skolverket (2018), att proven också 
ska användas för att öka likvärdigheten i betygsättningen.   
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4. TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. En del av den 
tidigare forskningen kommer även att integreras i resultatdiskussion, som återfinns längre fram 
i studien under avsnittet Diskussion.   

4.1 Yttre faktorers påverkan på lärares bedömning och betygsättning 
Utifrån den tidigare forskningen inom forskningsområdet går det att urskilja att olika forskare 
är överens i sina resultat och slutsatser. De överensstämmelser som går att identifiera är att både 
erfarna och oerfarna lärare har med yttre faktorer vid bedömning och betygsättning.  
  
Alm och Colnerud (2015, ss. 133–134, 138) menar i sin studie att erfarna lärarna som besitter 
en längre yrkeserfarenhet har det gamla betygssystemet i åtanke, vilket resulterar i svårigheter 
att anpassa sig till det nuvarande betygssystemet, vilket i sin tur gör att betygen inte blir 
likvärdiga. Samtidigt visar Selghed (2004, s. 190) att erfarna lärare uppfattade den dåvarande 
läroplanen (läroplanen från 1994) som svårbegriplig, då det saknades tydliga mål- och 
kravbeskrivningar.   
  
Det finns en markant skillnad som går att urskilja utifrån resultatet i en nationell studie som 
Lekholm (2011) gjort jämfört med en amerikansk studie som Randall och Engelhard (2010) 
utfört. I Lekholms (2011) studie lyfts en aspekt fram utifrån hur yttre faktorer påverkar lärare 
vid bedömning och betygssättning. Den yttre faktorn som påverkar lärare mest vid bedömning 
och betygsättning är elevers bakgrund, som relateras till föräldrarnas utbildningsnivå. Den 
tidigare forskningen visar tydligt att det finns ett samband mellan hur elever med högutbildade 
föräldrar påverkar sina barns betyg i en positiv bemärkelse, till skillnad från elever vars 
föräldrar är lågutbildade. Föräldrars utbildningsnivå ska inte påverka elevers betyg. Lärare ska 
heller inte behöva känna press vid betygsättningen utifrån föräldrars utbildningsnivå. Dessa 
påtryckningar ska i praktiken inte finnas men det förekommer, enligt lärarnas utsagor som 
redovisas i Lekholms (2011) studie. I Randall och Engelhards (2010) studie framförs en 
skillnad, gentemot Lekholms (2011) studie, i vilka yttre faktorer som grundskollärare i USA 
påverkas av och inkluderar när betyg ska tilldelas. De grundskollärare som deltog i studien 
medger att några av de vanligaste faktorerna som de tar i beaktning i samband med 
betygsättningen är elevers attityd samt elevers deltagande i undervisningen. När dessa 
irrelevanta faktorer tas med i elevers slutbetyg, blir betygen och processen bakom 
betygsättningen inte rättssäker. Istället har Kunnath (2017, ss. 74–75) i sin studie kommit fram 
till att många lärare, oberoende av deras yrkeserfarenhet, ifrågasätter sig själva och undrar om 
de ens har utmanat sina elever tillräckligt när de tilldelar flera av sina elever höga betyg. 
Dessutom finns en oro hos flera lärare som bekymrar sig för hur andra dömer deras profession 
utefter de betyg de tilldelar sina elever, vilket gör att en del lärare även påverkas av sådana yttre 
faktorer.  
  
Skillnaden som går att utfinna i slutsatserna utifrån den nordamerikanska forskningen gentemot 
den nationella forskningen gällande forskningsområdet är att de i den nordamerikanska 
forskningen lyckats ta reda på vilka yttre faktorer som allra mest påverkar lärare vid bedömning 
och betygsättning. Utifrån den amerikanska forskningen går det att urskilja fyra huvudfaktorer 
som grundskolelärare i USA, med längre yrkeserfarenhet, använder sig av när de ska tilldela 
sina elever ett slutbetyg. Lärare utesluter, enligt forskningen, elevers akademiska prestation och 
tar istället hänsyn till elevers förmåga, elevers prestation i klassrummet, elevers beteende samt 
elevers ansträngning i undervisningen (Randall & Engelhard 2010, ss. 1372–1373, 1379).  
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Randall och Engelhard (2009, s. 184) har dessutom gjort en tidigare studie. Slutsatsen av den 
studien visade bland annat att lärare måste bestämma vilka specifika faktorer de ska använda 
när de ska tilldela sina elever ett slutbetyg, samtidigt som dessa faktorer måste vara tillåtna att 
tillämpa vid betygssättningen. Detta gäller både för mellan- som högstadielärare (Randall & 
Engelhard 2009, s. 184).  
  
Mickwitz (2015, s. 115) menar att om elever inte betygsätts på lika villkor uppfylls inte 
regeringens målsättning med skolan som är att alla elever ska betygsättas på samma villkor 
samt tilldelas ett rättvist betyg. Kristiansson (2014 s. 213) kommer i sin slutsats bland annat 
fram till att ett steg mot att få alla elever att betygsättas på ett mer likvärdigt och rättvist sätt är 
att behöriga lärare betygsätter elever där betygsättningen av elevers kunskaper samt förmågor 
är kopplade till kunskapskraven i läroplanen. Alm och Colnerud (2015, ss. 132–133) framhäver 
att det främst är när irrelevanta faktorer inkluderas i bedömningen och betygsättningen som det 
leder till att elever tilldelas ett felaktigt eller orättvist betyg.   

4.2 Betydelsen av bedömning och nationella prov för lärare 
Enligt Wikström (2006, ss. 113–114) och Vasara-Hammare, Alerby och Hertting (2012, ss. 
161–162, 167, 169) är det svenska utbildningssystemet under ständig förändring där staten har 
ett stort inflytande på skolan. Vasara- Hammare, Alerby och Hertting (2012) menar i sin studie 
att utbildningssystemet ändrades i samband med regeringsskiftet år 2006. Förändringen i 
utbildningssystemet innebar att skolor oftare ska kombinera summativ och formativ bedömning 
i undervisningen. Wikström (2006, ss. 120–121) framhäver i sin forskning att bedömningen ska 
utgå från betygskriterierna för varje ämne, där bedömningen ska fungera som ett sätt för lärare 
att informera både elever och vårdnadshavare om skolgången. Då bedömningarna baserades på 
betygskriterierna blev det även tydligare vilka faktorer som lärare utgick ifrån vid 
betygsättningen. Exempelvis skulle resultaten av de nationella proven inte spela en avgörande 
roll när lärare fattar beslut om vilka betyg som ska tilldelas. De nationella proven skulle istället 
syfta till att hjälpa lärare att identifiera elevers svaga och starka sidor samt ge lärare information 
om vilka framsteg som gjorts. Många lärare missuppfattade de nationella proven och använde 
elevers resultat utifrån de nationella proven vid betygsättningen, vilket då medförde att en del 
lärare, oavsett yrkeserfarenhet, hade med irrelevanta faktorer i betygsättningen. Precis som 
Wikström (2006) diskuterar Tanner (2016) de nationella proven i sin studie. Tanner (2016, ss. 
2–3) menar att de nationella proven i de samhällsorienterade ämnena infördes läsåren 2013/ 
2014 för att staten skulle få information om hur de ytterligare skulle kunna öka likvärdigheten 
i bedömning och betygsättning. Lärare har olika uppfattningar om vad de nationella proven 
fyller för syfte och dessutom använder en del lärare de nationella proven i de 
samhällsorienterade ämnena än idag för olika ändamål, trots att de avskaffades helt år 2016 
(Tanner 2016).  

4.3 Brister utifrån den tidigare forskningen 
Det saknas nordisk forskning som behandlar betyg och bedömning kring årskurserna 4–6, det 
vill säga mellanstadiet. Aktuell forskning kring bedömning och betyg finns, men den är främst 
inriktad på de högre årskurserna och på gymnasieskolan (Samuelsson 2015, s. 55). Även 
Kristiansson (2014, s. 230) framhäver bristen på forskning kring ämnet 
samhällskunskap i mellanstadiet. Det finns ett särskilt behov, menar han, av forskning kring 
betyg och bedömning i ämnet samhällskunskap sedan återinförandet av betygen i årskurs 6.   
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5. TEORETISK ANSATS 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska ansatsen som används i studien. I studien kommer 
en modell att tillämpas: Gipps, Brown, McCallum och McAlisters modell. Den valda modellen 
kommer att presenteras nedan, där motivet till att ha med modellen i studien beskrivs. En 
beskrivning av modellen som helhet tillkommer också, för att ge läsaren en övergripande bild 
av modellen.  

5.1 Gipps, Brown, McCallum och McAlisters modell 
Anledningen till varför Gipps, Brown, McCallum och McAlisters modell används som 
utgångspunkt i studien är för att förstå hur lärare går tillväga när de bedömer elever i ämnet 
samhällskunskap. Genom att använda modellen ges en möjlighet att urskilja positionerna som 
lärarna i studien intar, i bedömningsarbetet.  

I samband med att England övergick till en nationell och målrelaterad läroplan, genomförde 
Gipps, Brown, McCallum och McAlister år 1995 en studie som berörde bedömning. Det var en 
studie som utgick ifrån ett lärarperspektiv. Det som studerades var lärarnas tillvägagångssätt, 
när de bedömde eleverna. Lärarnas tillvägagångssätt delades in i tre huvudkategorier: Den 
intuitive läraren, Bevissamlaren samt Den systematiska planeraren. Dessa tre kategorier 
beskriver olika roller som lärarna intar, när de bedömer elever. Den intuitive läraren är en lärare 
som bedömer elever utifrån sin egen magkänsla. Elevernas prestationer dokumenteras inte utan 
elevernas bedöms enbart på känsla och minne, utan att pröva specifika mål eller riktlinjer som 
finns uppsatta i läroplanen. Det kan innebära att irrelevanta faktorer tas med i bedömningen när 
inga tydliga mål eller kunskapskrav tas i beaktning. En lärare i Sverige som har intagit 
positionen i ett intuitivt arbetssätt använder sig sällan av skriftliga omdömen, eftersom de inte 
vet hur eleverna ligger till i förhållande till de befintliga kunskapskraven som återfinns i 
läroplanen (Jönsson 2011, ss. 61–62).  

Bevissamlaren dokumenterar, till skillnad från Den intuitive läraren, allt skriftligt som eleverna 
producerar. Det kan till exempel handla om stenciler, övningsböcker eller prov av olika slag. 
Det är viktigt att det är skriftligt, så att läraren har ”bevis” när hen bedömer elever. Det som 
dokumenteras används inte i ett formativt syfte, utan enbart i ett summativt syfte när elever ska 
ges omdömen eller betygsättas. Det som dokumenteras behöver inte heller alltid vara i linje 
med kunskapsmålen som finns. Det insamlade materialet är en följd av olika 
undervisningsinslag. Det i sin tur innebär att andra faktorer kan komma att spela en roll i 
bedömningen, eftersom Bevissamlaren inte alltid kan svara på vilka specifika kunskapsmål som 
eleverna har uppnått. I den svenska läroplanen uttrycks olika förmågor i kursplanerna, som 
består av fler uttryckssätt än bara skriftligt. Eftersom inget sådant material har dokumenterats, 
kan det saknas underlag för en helhetsbedömning av elevernas förmågor och kunskaper 
(Jönsson 2011, ss. 62–63).   

Den systematiska planeraren planerar sin bedömning och gör den till en integrerad del av 
undervisningen. Det finns en tydlig plan kring hur eleverna ska bedömas samt vilka passande 
bedömningsformer som ska användas, i förhållande till det som eleverna ska visa. Allt som 
eleverna presterar dokumenteras och används, i både ett formativt och summativt syfte. Den 
systematiska planeraren förmår att urskilja elevernas kunskaper från andra faktorer, vilket ökar 
chanserna för ett rättssäkert betyg (Jönsson 2011, ss. 63–64).  
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6. METOD 
Under metodavsnittet kommer tillvägagångssättet för datainsamlingen att presenteras steg för 
steg, men även hur den insamlade datan har bearbetats. Syftet med metodavsnittet är att 
tydliggöra genomförandet av studien samt analysarbetet av insamlingsmaterialet.   

6.1 Metodval 
Studien bygger på en kvalitativ undersökning, i form av semistrukturerade intervjuer med 
lärare. Valet att använda sig av intervjuer relateras till syftet och frågeställningarna, som präglas 
av en öppenhet med fokus på lärarnas erfarenheter kring betyg och bedömning. Eftersom 
intervjuer, till skillnad från kvantitativa undersökningsmetoder, ger mer djupgående och 
detaljrika beskrivningar av olika fenomen är det lämpligast att använda sig av intervjuer som 
undersökningsmetod i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Enligt Widerberg 
(2002, s. 65) bör metoden, som används i studien, vara bäst lämpad i förhållande till 
frågeställningarna som ska besvaras. Trost (2010, s. 31) är inne på samma spår och belyser att 
undersökningsmetoden utformas utifrån syftet med studien. Vidare framhäver Trost (2010, s. 
32) att användningen av en kvalitativ undersökningsmetod anses som rimlig när respondenter 
ges möjlighet att resonera och uttrycka sig kring olika aspekter, vilket kan relateras till vår 
studie som bygger på lärarnas upplevelser och erfarenheter kring betyg och bedömning i ämnet 
samhällskunskap. Den kvalitativa undersökningsmetoden, i form av intervjuer, gav upphov till 
diskussion med de deltagande lärarna. Det i sin tur frambringade en större förståelse för lärarnas 
erfarenheter kring betyg och bedömning.  
 
Studien bygger på en induktiv ansats. När en induktiv ansats används i forskningen, blir 
utgångspunkten en händelse/frågeställning som empirin samlas ihop ifrån för att sedan dra 
generella slutsatser. Empirin samlas in utan någon koppling till teorin. Teorin kopplas ihop när 
intervjuerna har gjorts och empirin har samlats in (Björkqvist 2012, ss. 15–16). Enligt Tjora 
(2012, ss. 22–23) lutar sig oftast kvalitativa forskningsmetoder mot ett induktivt 
förhållningssätt.  

6.2 Intervjufrågor 
Frågorna till intervjuerna har utformats utifrån en semistrukturerad intervjuguide, i förhållande 
till studiens syfte (se Bilaga 2). Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av 
frågeområden, med diverse följdfrågor, i en bestämd följd. Frågorna i en halvstrukturerad 
intervju ska bidra till både öppna och fasta svar från respondenten (Lantz 2013, ss. 46–47).  
Intervjuguiden som har använts som stöd i utformandet av intervjufrågorna till de 
halvstrukturerade intervjuerna återfinns i Lantz (2013). En halvstrukturerad intervju brukar 
också innehålla frågor om deltagarnas bakgrund, vilket har inkluderats i form av 
bakgrundsfrågor (Se Bilaga 2). I anslutning till vissa av intervjufrågorna tillkom även 
följdfrågor, vilket är i linje med en halvstrukturerad intervjuform. Enligt Carlström och Hagman 
(1995, s.114) är det mycket vanligt att först ställa en fråga, som sedan följs upp av en eller flera 
följdfrågor.  

6.3 Pilotstudier 
Innan studien påbörjades, gjordes ett par pilotintervjuer för att testa frågorna och formatet som 
skulle användas. Pilotstudierna gjordes med två lärare med varierande yrkeserfarenhet för att 
få ett så verkligt scenario som möjligt, i förhållande till studiens syfte. Pilotstudien bidrog till 
en ökad medvetenhet kring vissa aspekter i förhållande till intervjufrågorna, vilket föranledde 
en revidering. Frågorna omformulerades för att de lättare skulle kunna tolkas av 
intervjupersonerna. Enligt Bryman (2008, ss. 247, 443) är det önskvärt att inför en studie göra 
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pilotstudier. Intervjuer är krävande och det är bra att ha genomfört pilotstudier för att skaffa sig 
mer erfarenhet av undersökningsmetoden. Carlström och Hagman (1995, s,100) belyser vikten 
av att göra pilotstudier på en målgrupp som är lik den som ska användas i studien, för att testa 
om intervjufrågorna och materialet som har utformats är passande.   

6.4 Urval och avgränsning 
Ett antal skolor inom ett avgränsat område i Västra Götaland kontaktades via mejl, i ett försök 
att nå eventuella respondenter. I mejlen som skickades medföljde ett missivbrev som bland 
annat beskrev studiens syfte samt vilka respondenter som var önskvärda till studien (se Bilaga 
1). En förklaring av undersökningen, i form av brev, förebygger eventuella bortfall (Carlström 
& Hagman 1995, s. 99). Mejlen skickades till skolornas rektorer, eftersom det saknades 
kontaktuppgifter till lärarna. Rektorerna ombads att vidarebefordra mejlet till lärarna där det 
tydliggjordes att ett svar var önskvärt, oavsett om de kunde ställa upp eller inte. Några av mejlen 
returnerades av rektorerna ett par dagar efter utskicket, där de beskrev lärarnas situation som 
stressig och tidsbegränsad och att de tyvärr inte skulle hinna med en intervju för tillfället. De 
flesta mejlen besvarades dock inte och vi befarade att de hade blivit förbisedda. Istället för att 
fortsätta med ett massutskick till andra skolor, kontaktades lärare som vi har stött på under 
utbildningen. Framförallt var det handledare och övriga lärare som hade påträffats under den 
verksamhetsförlagda utbildningen som kontaktades, men även mentorer som har funnits 
tillgängliga under utbildningens gång. Proceduren var i princip identisk, där en förfrågan 
skickades via mejl med ett bifogat missivbrev. Skillnaden var att mejlen skickades direkt till 
lärarna utan en mellanhand, vilket var tidsbesparande. Beslutet att kontakta relativt säkra källor, 
istället för att tillämpa ett nytt massutskick, kan relateras till den tidsbegränsning som fanns för 
genomförandet av intervjuerna. 14 av de 17 tillfrågande lärarna svarade på mejlet och var villiga 
att ställa upp på en intervju, vilket bidrog till att ett urval gjordes. Enligt Thomsson (2010, s. 
64) styrs urvalet av deltagare inte utifrån ett önskescenario, utan utifrån tillgängligheten som 
råder.   
  
I riktlinje med syftet framställdes vissa kriterier för deltagarna. Ett krav var att lärarna skulle 
vara behöriga i de samhällsorienterade ämnena samt att de under sin lärarprofession ska ha 
bedömt elever i ämnet samhällskunskap. Eftersom studien dessutom syftar till att undersöka 
lärare med varierande yrkeserfarenhet, gjordes även ett urval baserat på yrkeserfarenheten för 
att få fram en bredare variation. Studien kom till slut att bestå av ett urval på tio lärare, fördelat 
på sex olika skolor i Västra Götaland. I resultatavsnittet beskrivs de deltagande lärarna i studien 
(se Tabell 1). Samtliga lärare är yrkesverksamma, där de aktivt undervisar i de 
samhällsorienterade ämnena. Lärarnas ålder i studien varierar mellan 27 till 60 år, 
yrkeserfarenheten varierar från 3 till 33 år och åtta av tio lärare är kvinnor.   

6.5 Genomförandet av intervjuerna 
När urvalet på tio lärare var fastställt var det dags att kontakta lärarna som skulle delta i studien, 
för att boka in intervjutillfällen. Lärarna fick utifrån sitt eget begränsade tidschema välja en tid 
när de kunde ställa upp på en intervju. När alla bokningar var fastställda återstod det viktigaste 
av allt, genomförandet av intervjuerna. På grund av sjukdom och dylikt kunde inte två av de 
utvalda lärarna ställa upp på samtalsintervjuer utan mejlintervjuer användes istället, i de berörda 
fallen. Kvale och Brinkmann (2009, s. 165) framhäver både nackdelar och fördelar med 
datorstödda intervjuer. Fördelen med en mejlintervju är att texten direkt är färdig för analys, 
medan nackdelen påvisar en distans mellan intervjuare och respondent, vilket kan minska 
chansen till detaljrika beskrivningar.   
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Alla samtalsintervjuer gjordes på lärarnas respektive skolor. Valet att göra intervjuerna på 
lärarnas arbetsplats utgick från att utesluta störande moment som kunde påverka intervjun. 
Enligt Trost (2010, s. 65) ska miljön, där intervjun utförs, vara ostörd. Samtidigt ska 
intervjupersonen känna sig trygg på den valda platsen för intervjun. Innan intervjuerna startades 
tillfrågades lärarna om det var okej om intervjun spelades in, i enlighet med de etiska kraven 
som beskrivs i missivbrevet (se Bilaga 1). Intervjuerna spelades in med mobiltelefonens 
ljudupptagare. Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 194) ges intervjuaren en frihet att 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun, när intervjun spelas in. Att använda sig av 
en ljudupptagare säkerhetsställde att ingen information utelämnades. Trost (2010, s. 74) 
framhäver ljudupptagare som ett bra alternativ för utvärdering och insamling av information.  

6.6 Etiskt förhörhållningssätt 
Etik kan inom vetenskapen beskrivas som det medvetna reflekterandet över vad som är rätt och 
fel i handlandet utifrån bestämda sociala värden (Colnerud & Granström 2013, ss. 136–137). 
Etiken i undersökningen har tillämpats utifrån Vetenskapsrådets (2002) framställning av fyra 
allmänna huvudkrav: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 
Nyttjandekravet.   
  
Informationskravet  
I enlighet med informationskravet ska deltagarna tillhandhålla information och villkor för deras 
deltagande. Allt som kan påverka villigheten att delta ska beskrivas, antingen detaljerat eller 
mindre detaljerat. Deltagarna ska även ges en beskrivning av undersökningens syfte och 
genomförande (Vetenskapsrådet 2002, s.7).  För att tillgodose detta krav har lärarna givits 
information om studiens syfte genom ett missivbrev (se Bilaga 1), när det är önskvärt att de 
tänkbara intervjuerna genomförs samt hur lång tid varje intervju beräknas ta.   
  
Samtyckeskravet  
För att genomföra en undersökning krävs ett samtycke av deltagarna. Det innebär att deltagaren 
själv bestämmer över sitt deltagande. Deltagarna har rätt att bestämma hur länge de vill delta 
och på vilka villkor (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9–10). I missivbrevet som skickades ut står det 
att deltagarna får avbryta sitt deltagande, om så önskas. Innan intervjuerna påbörjades 
säkerhetsställdes att alla lärare som deltog i intervjuerna godkände föreskrifterna som 
framställdes. Om inte, så fick en kompromiss göras för att tillgodose deras behov. Lärarna fick 
även möjlighet att bestämma tid och plats för intervjun.     
  
Konfidentialitetskravet  
När det kommer till konfidentialitetskravet ska all insamlingsdata vara oidentifierbar. Alla 
uppgifter ska hanteras på ett sätt som gör att utomstående inte kan känna igen deltagarna 
(Vetenskapsrådet 2002, s.12). Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 203) är det viktigt att värna 
om konfidentialitetskravet för intervjupersonerna. För att tillgodose konfidentialitetskravet 
nämndes inga namn på skolor och fiktiva namn användes på intervjupersonerna, utan risk för 
igenkänning.    
  
Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet går ut på att säkerhetsställa att ingen information som behandlas används 
kommersiellt, utan enbart i ett forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s.14) Allt 
insamlingsmaterial användes enbart i examensarbetet, vilket förmedlades till de deltagande 
lärarna. För att säkerhetsställa att materialet inte användes för något annat än till examensarbetet 
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utformades en muntlig överenskommelse, som innebar att insamlingsmaterialet destruerades 
efter att det hade analyserats.  
  
Etiskt förnuft bör vara närvarande i all forskning, oberoende av de formella juridiska kraven 
som ställs på forskningen. Tillit, konfidentialitet, respekt och ömsesidighet är aspekter som 
präglar kontakten med deltagare. Mycket av etiken i samband med intervjuer är just knutet till 
presentationen, när det kommer till exempelvis anonymisering (Tjora 2012, ss. 28, 123). För 
att säkerhetsställa lärarnas (deltagarnas) medvetenhet om de etiska kraven i förhållande till 
undersökningen, beskrevs dessa krav i missivbrevet (Se Bilaga 1). De etiska kraven nämndes 
även i samband med samtalsintervjuerna, för att tydliggöra det ytterligare.    

6.7 Bearbetning av datainsamlingen 
Som nämnts tidigare, användes en ljudupptagare i samband med intervjuerna. När intervjuerna 
var färdiga transkriberades det inspelade materialet, vilket bestod av lärarnas utsagor. Tjora 
(2012, s. 111) framhäver att en transkribering ska göras utifrån vad som är nyttigt att använda 
sig av i studien. Eftersom transkriberingen utfördes i ett relativ tidigt skede i processen valdes 
den att göras ordagrann, för att inte missa något värdeord eller dylikt som skulle kunna inverka 
på resultatet. Dock så skrevs inte pauser, harklingar eller dylikt ut, eftersom det ansågs vara 
irrelevant. Vissa av orden i transkriberingen skrevs om från tal- till skriftspråk, för att underlätta 
analysen av materialet. Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 197) finns det inget som är rätt 
eller fel när det kommer till hur intervjuer transkriberas. Transkriberingarna utfördes direkt efter 
varje intervjutillfälle, då erfarenheterna från intervjuerna fortfarande låg nära i tiden. När all 
insamlingsdata var transkriberad var det dags att analysera det befintliga materialet.  

6.8 Analys av datainsamlingen 
Analysen av en kvalitativ forskning kan definieras som en systematisk process av 
datamaterialet, till exempel intervjutranskriptioner, för att komma fram till ett resultat. En 
kvalitativ undersökning kan analyseras på olika sätt. Ett sätt att analysera kvalitativt 
intervjumaterial, om det består av utsagor, är att jämföra och ta reda på vad som är gemensamt 
och vad som skiljs åt i utsagorna (Fejes & Thornberg 2015, ss. 34–35).  Eftersom studien bygger 
på en kvalitativ undersökning, som går ut på att skildra och jämföra lärare med olika grad av 
yrkeserfarenhet, har en tematisk analys valts som analysmetod. Den tematiska analysen kan 
beskrivas i sex olika steg (Se Modell 2):  
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Modell 2: Den tematiska analysens sex olika steg (omarbetad utifrån Prezi (2016).  
  
Den tematiska analysen som tillämpas i studien utgår ifrån de sex olika stegen. För att 
tydliggöra analysprocessen kommer tillämpningen av varje steg att beskrivas utförligt. Det 
första som gjordes i analysarbetet var att bekanta sig med empirin. Materialet lästes igenom 
noggrant flera gånger, för att se vad som fanns att utgå ifrån. Under steg två, kodningen, bröts 
intervjumaterialet ner i mindre beståndsdelar. Tjora (2012, s. 141) beskriver koder som ett sätt 
att förklara större textavsnitt med ett fåtal ord och uttryck. Steg tre bestod av att leta efter teman. 
Koderna som hittades i de olika transkriberingarna sattes i relation till varandra, för att hitta 
gemensamma faktorer som till slut utmynnade i teman. Olika mönster hittades i lärarnas 
utsagor, oberoende av den teoretiska ansatsen. När olika teman hade framställts var det dags att 
gå över till steg fyra, granskningen av teman. De teman som hade framställts granskades för att 
se om de var tillräckligt valida för att ha med i studien. Vissa teman sållades bort, vissa 
integrerades med varandra och vissa var kvar så som de hade framställts. Teman som sållades 
bort ansågs inte ha tillräckligt med detaljrik data för att framställas. När granskningen var 
genomförd så skulle alla teman, i steg fem, definieras och namnges. Alla teman namngavs och 
placerades som rubriker i resultatet. När alla rubriker var namngivna så var det dags för det 
sjätte och sista steget, sammanställningen. I resultatkapitlet ges dessa teman varsin rubrik.  

6.9 Validitet och reliabilitet 
”Validitet” är ett begrepp som kan beskrivas som förmågan att mäta det som är tänkt att mätas 
(Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 105). En god validitet innebär giltiga resultat, utifrån 
en metod som är tillräckligt tillförlitlig. Inom tolkande undersökningar är det svårare att uppnå 
validitet. Tolkningar är sällan valida men om de är noggrant utförda så går det att argumentera 
att det som har avsetts att studera har studerats och att tolkningar är giltiga under rådande 
premisser (Thomsson 2010, ss. 31-32). För att säkerhetsställa en hög validitet i studien företogs 
pilotstudier med lärare utifrån samma urvalskriterier som användes för lärarna i studien, för att 
se hur väl intervjufrågorna besvarade syftet och frågeställningarna med undersökningen. 
Intervjufrågorna diskuterades även med andra lärare som är väl insatta i området, för att få 
feedback. Enligt Carlström och Hagman (1995, s. 67) upprätthålls en innehållsvaliditet när en 
expertgrupp ger sina synpunkter på det befintliga materialet.   
”Reliabilitet” är ett begrepp som definieras som mätmetodens förmåga att vid upprepade 
mätningar av ett fenomen generera samma resultat (Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 
103). Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och innebär en stabil mätning, utan några 
slumpinflytelser. Det kan till exempel innebära att frågorna ställs på samma sätt eller att en 
situation ser likadan ut för alla (Trost 2010, s.131). Reliabiliteten behandlas oftast i relation till 
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studiens reproducerbarhet av andra forskare vid andra tillfällen. Det handlar om huruvida 
intervjupersonerna kommer att ändra svar under intervjuns gång och huruvida intervjuaren 
påverkar intervjupersonen. En diskutabel reliabilitet kan vara om intervjuaren ställer ledande 
frågor som kan inverka på svaren (Kvale & Brinkman 2009, s.263). Reliabiliteten är svår att 
uppnå när det kommer till forskningsintervjuer. I strävan att uppnå reliabilitet har alla 
intervjuerna försökt att göras utifrån samma premisser.   

6.10 Uppdelning av arbetet 
Examensarbetet har vi skrivit tillsammans och i samråd med varandra. Det som vi valde att dela 
upp var efterarbetet av intervjuerna, det vill säga transkriberingen. Anledningen till att vi valde 
att dela upp detta var den begränsade tid som vi hade till förfogande. Den sammanställda 
insamlingsdatan analyserade vi sedan tillsammans.   
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7. RESULTAT 
I början av avsnittet presenteras deltagarna i studien (se Tabell 1) med ålder och år inom yrket. 
Det som följer efter presentationen av lärarna är resultatet av intervjustudien. Resultatet är 
uppdelat i teman, i form av rubriker, som identifierats utifrån lärarnas utsagor med hjälp av en 
tematisk analysmodell.  
  

Kön  Namn (fiktivt)  Ålder  Yrkesexamen  
(år)  

Yrkeserfarenhet 
           (år) 

Kvinna  Victoria   57 år  1985  33 år  
Kvinna  Matilda  55 år  1987  31 år  
Kvinna  Berit  60 år  1997  20 år  
Kvinna  Petra  57 år  1998  20 år  
Man  Martin  59 år  1999  19 år  
Kvinna  Jennifer  46 år  2006  12 år  
Kvinna  Kristina  32 år  2010  8 år  
Man  Robert  34 år  2011  7 år  
Kvinna  Miranda  30 år  2013  4 år  
Kvinna   Linda  27 år   2014  3 år  

  
Tabell 1: Presentation av deltagarna i studien  

7.1 Formativ bedömning 
Flera av lärarna i studien beskriver formativ bedömning som en av de viktigaste aspekterna när 
det kommer till bedömningsfrågan. Vägen till det slutgiltiga målet, betygsättningen, omfattar 
bedömningar längs vägen i samråd med eleverna och betraktas som en viktig faktor i elevernas 
progression. Hur eleverna stöttas under processen har en stor inverkan på det slutgiltiga 
resultatet. En av deltagarna i studien, Victoria, har arbetet flera år som lärare inom de 
samhällsorienterade ämnena. Hon är en av lärarna i studien som lyfter vikten av att arbeta med 
formativ bedömning. Victoria beskriver även progressionen av den formativa bedömningen, 
som tidigare i stort sett var obefintlig:   
  

Jag jobbar väldigt mycket med formativ bedömning och det betyder ju att man bedömer 
tillsammans, man har feedback hela vägen. Nu har jag ju jobbat i 33 år, förr var det så att när ett 
arbetsområde var slut så hade man ett prov och gjorde en bedömning. (Victoria)  

  
En annan lärare i studien som också har flera års yrkeserfarenhet, Berit, är inne på samma spår 
som Victoria. Hon menar på att den formativa bedömningen är en viktig del i 
bedömningsprocessen och att det är bra att stämma av med eleverna kring hur de ligger till och 
 
vad de behöver göra, för att nå ett önskat betyg i årskurs sex. Berit säger så här om den formativa 
bedömningen:   
 

Dels gör man en formativ bedömning. Jag ser vad du kan, jag ser vad du behöver lära dig. […]. 
Den formativa bedömningen lyfter ju väldigt mycket av det de kan och det de inte kan lotsar man 
dem emot. (Berit)  

  
Lärarnas utsagor visar på att den formativa bedömningen har utvecklats över tid. Den formativa 
bedömningen har alltmer kommit att prägla lärarnas bedömning. I utsagorna framgår vikten av 
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den formativa bedömningen, i förhållande till elevernas resultat, och hur det påverkar dem i 
skolan. Petra, som även hon har flera års yrkeserfarenhet, belyser den formativa bedömningen 
som ett sätt att lyfta eleverna. Hon nämner modellen ”Two Stars and a Wish” när arbeten ska 
bedömas formativt, vilket innebär att lyfta två aspekter som är bra och att ge förslag på ett 
förbättringsområde:   
  

När jag bedömer så bedömer jag formativt. […]. Jag brukar dagligen använda mig av Two Stars 
and a Wish. Då var det många av mina elever som tyckte att det var bättre för att man inte känner 
sig misslyckad. (Petra)  

  
Skolverket (2016) framhäver ”Two stars and a wish” modellen som en del av den formativa 
bedömningen, för att främja elevernas lärande och kunskapsutvecklingen. ”Two stars and a 
wish” är en typ av kamratrespons som eleverna använder sig av sinsemellan för att påvisa 
styrkor och svagheter inom arbetet, som ska bidra till att koppla innehållet till de framställda 
målen. Det är viktigt att lärarna ger eleverna verktyg till att kunna ge respons, i form av förslag 
på olika konkreta metoder som de kan tillämpa. ”Two stars and a wish” kan även tillämpas av 
lärare på elevers arbete  
 

7.2 Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse är något som i princip alla lärarna har samma uppfattning om när det kommer 
till bedömning. Generellt sätt går det att skönja vikten av att förhålla sig till de kunskapsmål 
och kunskapskrav som anges i läroplanen, när det kommer till bedömning av elevers kunskaper. 
Måluppfyllelsen relateras till den summativa bedömningen, som är slutsteget i bedömningen 
där lärarna ska tilldela eleverna ett betyg eller ett omdöme. Berit förklarar slutsteget väldigt 
tydligt: ” […] i slutet av ett stadie så måste man ju göra den summativa bedömningen. Det 
innebär ju att man har ett krav att titta och titta mot kunskapskraven och kunskapsmålen.” De 
flesta lärare är inne på samma spår som Berit. Jennifer, som har en del yrkeserfarenhet inom 
yrket, utgår även hon tydligt ifrån målen i läroplanen:   
  

Att bedöma elevers kunskaper är ju utifrån målen i läroplanen. Det gäller ju för mig att vara 
väldigt förtrogen med vad som står i läroplanen. Vad är målen, vad är det som jag faktiskt ska 
bedöma. (Jennifer)  

  
Jennifers uttalande är, likt Berits och flera av de andra lärarnas utsagor, väl i linje med de 
riktlinjer som framställs för lärare att följa. Att bedöma utifrån de kunskapskrav och de 
kunskapsmål som finns är ett beslut som är taget av bland annat staten och som lärare ska 
förhålla sig till. Det är en del av yrket, oberoende av om det anses vara bra eller inte. Martin, 
som även han har flera års yrkeserfarenhet inom yrket, instämmer med detta påstående: ”Var 
de befinner sig utifrån de krav som ställs på dem. De kunskapsmålen i läroplanen. Det är ju 
utifrån det som man bedömer dem […].”   
 
 
Summativ bedömning är en viktig aspekt som påvisar vad eleverna kan i förhållande till de 
styrdokument som finns. Det går inte att kringgå det som står i kunskapskraven och 
kunskapsmålen. Det är det som ska bedömas. Det som går att urskilja i studien är att lärare som 
har längre yrkeserfarenhet inom yrket också har arbetat med flera läroplaner innan den som 
reviderades år 2011. Det har varit en stor omställning för dem eftersom kraven på eleverna har 
ökat i och med nuvarande läroplan, vilket i sin tur gör att högre krav ställs på lärarna när de ska 
bedöma elevernas kunskaper gentemot kunskapsmålen. Dessutom har de lärare som är med i 
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studien, och som har flera års yrkeserfarenhet, bedömt men inte betygsatt elever i årskurs 6 i 
den tidigare läroplanen, vilket är en stor förändring i sig.   

7.3 Likvärdig och rättvis bedömning – en utmaning 
Lärarna i studien ser likvärdiga och rättvisa betyg, som svåra att uppnå. Eleverna har alla olika 
bakgrunder och förutsättningar när de kommer till skolan, vilket gör att en fråga om likvärdighet 
och rättvisa blir diskutabel. Vad som menas med olika förutsättningar särskiljs av lärarna i 
studien. Victoria relaterar elevernas förutsättningar till funktionsnedsättningar:   
  

Det är svårt att vara rättvis. […]. När jag satte mina egna betyg, jag har en sexa då, dom eleverna 
har det har det svårt som har funktionsnedsättningar. De får inga höga betyg för de har svårt att 
analysera, jämföra och reflektera. Lgr11 är bra på många sätt men det slår hårt mot eleverna som 
har funktionsnedsättning. (Victoria)  

  
Det som går att skönja är att elever med funktionsnedsättningar inte ges utrymme att undvika 
kunskapskraven och kunskapsmålen som framställs i läroplanen. Det har inte samma fysiska 
status, men ändå förväntas de uppnå målen som finns. Martin är inne på andra förutsättningar 
som eleverna har med sig till skolan:   

  
Många har ju med sig väldigt olika in i skolans värld. Det kan ju vara så att många har sådana 
förkunskaper med sig hemifrån. De kommer från en studiemotiverad miljö och det gör ju att de 
har andra förutsättningar än elever som kommer från andra socioekonomiska förhållande […]. 
Men ett rättvist betyg är väl att du förhåller dig till de styrdokument som finns så gott som det går 
helt enkelt. (Martin)  

  
Martin pratar istället om stödet som eleverna får hemifrån. Det innebär att elever som kommer 
till skolan jämförs på likvärdiga villkor, även om kunskapsnivån skiljs åt. Det finns inga 
anpassningar som går att tillämpa, kunskapsmålen ska gälla för i princip alla. Han nämner dock 
att utgångspunkten är styrdokumenten och att de ska följas så gott det går. Flera lärare i studien 
delar Martins syn och menar på att ett rättvist betyg bygger på att förhålla sig till kunskapsmålen 
och kunskapskraven, men även till kvalitetsgranskat material så som bedömningsmatriser samt 
annat bedömningsstöd som Skolverket har framställt.  
 

7.4 Sambedömning 
Som nämnts tidigare, kan det vara svårt att tillämpa rättvisa och likvärdighet i bedömningen. 
Sambedömning är ett tema som ofta nämns i lärarnas utsagor, i strävan att nå en likvärdig och 
rättvis bedömning. Nästintill alla lärare i studien, oberoende av yrkeserfarenheten, är överens 
om att sambedömning är ett sätt att säkerhetsställa en likvärdig och rättvis bedömning. Att i 
samråd med kollegor bedöma elevers prestationer innebär inte bara att sätta betyg, utan även 
att diskutera kunskapsmålen och det som ska bedömas. Miranda, en av lärarna med relativ kort 
yrkeserfarenhet, nämner vikten av att ta hjälp av sina kollegor när det kommer till att öka 
rättvisan i bedömningen: ”[…] att inkludera mina kollegor som undervisar i samma ämne och 
i osäkerhet kunna ta hjälp av dessa för att på ett rättvist sätt kunna bedöma elevers kunskaper.” 
Mirandas utsaga kring en gemensam bedömning går att skönja också i de andra lärarnas utsagor, 
både explicit men också ”mellan raderna”. Flera av lärarna i studien är måna om att lyfta hur 
viktigt det är att låta en kollega eller en utomstående vara med och betygsätta eleverna. Som 
ensam lärare är det lätt att färgas av att det är ens egna elever och att det leder till att irrelevanta 
faktorer tas i beaktning i betygsättningen. Victoria beskriver det väldigt väl: ”Det är svårt att 
vara rättvis. Det är det. För jag tror att man färgas väldigt mycket.” Jennifer är inne på samma 
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spår som Victoria när det kommer till den rättvisa bedömningen: ”[…] om jag skulle göra det 
helt ensam så skulle jag säga att det är väldigt rättsosäkert.”   
  
Det är svårt för läraren att bedöma sina egna elever, speciellt i årskurs sex eftersom lärarna 
oftast är ansvariga för eleverna under hela mellanstadiet. Ett band skapas mellan lärare och 
elev, vilket kan inverka på bedömningen. Det kan bli så att lärare därför kan ge eleverna ett 
högre betyg om det står och väger mellan två betyg, vilket kan leda till en diskutabel 
bedömning. Det är lätt att bli personlig i sin bedömning, vilket kan påverka tillämpningen av 
kunskapsmålen när eleven betygsätts. Därför är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer på 
skolan som alla lärare ska följa och att det dessutom ges möjlighet att sambedöma elever, när 
en osäkerhet uppstår. Petra, likt många andra lärare, framhäver vikten av tydliga riktlinjer när 
det kommer till rättvisa i en bedömning: ”Detta är jättesvårt då vi alla har så olika uppfattningar 
om det. Ett rättvist betyg är ju såklart att alla på skolan har samma tänk när det gäller 
betygsättning.”  När lärare ges tydliga riktlinjer kring bedömning, men också möjligheter att i 
samråd med kollegor bedöma elever, släcks vissa farhågor. Flera lärare uttrycker en oro över 
att sätta ett betyg på egen hand, ett betyg som kanske inte uppfattas som rättvist. Det är viktigt 
att flera lärare har samma uppfattning kring tolkningen av de olika kriterierna, för att det ska 
bli så korrekt som möjligt. När lärare bedömer och sätter betyg på elever ska det också gå att 
försvara ett visst betyg, och varför det har tilldelats i förhållande till kunskapsmålen.   

7.5 Vikten av att ge elever flera möjligheter att visa upp sina 
kunskaper 
Det är viktigt att ge elever flera möjligheter att visa vad de kan, för att kunna sätta ett så rättvist 
betyg som möjligt. Flera lärare i studien förespråkar att elever ska ges möjligheter att visa sina 
kunskaper flera gånger i förhållande till det som ska bedömas, för att det ska kunna bli rättvist. 
Linda, med minst yrkeserfarenhet, säger:   
  

Ett rättvist betyg skulle vara att eleven får chansen att testa sina kunskaper flera gånger. […] om 
jag testar ett mål en gång bara och någon har en dålig dag och så får de ett dåligt resultat och så 
får de ett betyg utifrån sin dåliga dag. (Linda)  

 
Inom ämnet samhällskunskap ska elever framförallt kunna visa sina kunskaper genom 
resonemang på olika sätt, och genom diskussioner. Lärare har som uppgift att utforma 
undervisningen för att ge alla en möjlighet att visa vad de kan. Lärare som har arbetat längre 
har haft möjlighet att testa olika arbetssätt, vilket ger dem en fördel i utformandet av 
undervisningen. Eleverna besitter olika kunskapsnivåer och det gäller att kunna sätta en nivå 
på undervisningen för att ge alla en möjlighet att visa upp sina kunskaper. För att tydliggöra 
hur yrkeserfarenheten inverkar på det sistnämnda kommer två presenterade utdrag att jämföras. 
Det första utdraget tillhör Linda, som har minst yrkeserfarenhet av alla lärare i studien: ”Har de 
högre nivå så behöver man utmana dem mer liksom.” Det andra utdraget är från Jennifer och 
lyder så här: ”[…] att byta arbetssätt och gå in mer på resonemang, att lära eleverna att resonera 
mer kring olika samhällsstrukturer.”   

7.6 Dokumentation av elevers kunskaper 
För att kunna bedöma elevers kunskaper mot kunskapsmålen är det viktigt att ha ett rikt material 
att utgå ifrån. I samhällskunskap, likt andra ämnen, finns det olika delmoment som ska bedömas 
och det är viktigt att ge eleverna en möjlighet att visa sina kunskaper, men också att 
kunskaperna som eleverna visar dokumenteras, för att i slutändan kunna göra en samlad 
bedömning. Kristina nämner den samlade bedömningen som ett steg i betygsättningen: ” […] 
ett betyg där man övervägt och gått igenom kunskapskraven och att man känner att man kan 
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göra en samlad bedömning.” Kristina relaterar sin utsaga till vad hon anser är ett rättvist betyg. 
Flera av lärarna som har ett antal års yrkeserfarenhet inom yrket anser att den samlade 
bedömningen bidrar till en ökad rättvisa och likvärdighet. Detta eftersom den omfattar flera 
olika förmågor som eleverna ska visa, både skriftligt och muntligt. Det är viktigt att lärarna 
bedömer det eleverna har gjort efter varje delmoment, för att sedan föra in det i 
dokumentationen. Victoria säger så här om dokumentation i förhållande till att upprätthålla en 
likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning:   
  

Det muntliga är ett mål och det skriftliga är ett mål. Så för att få en rättvis bedömning så får man 
ju jobba på olika sätt. […]. Man får ha ganska mycket underlag. […] bedöma varje delmoment 
för sig. (Victoria)  

  
Dokumentationen är något som framförallt lärarna med längre yrkeserfarenhet nämner. De är 
medvetna om att dokumentationen måste ske kontinuerligt, vilket lärarna med mindre 
yrkeserfarenhet inte är alltför bekanta med, för att inte riskera att missa något som eleverna har 
visat kunskapsmässigt. Flera av de erfarna lärarna pratar även om hur dokumentationen 
synliggör ämnesområdet som ska bedömas, vilket kan leda till att ytterligare moment läggs till 
för att komplettera något som har missats.   

7.7 Betygskriterierna 
Flera lärare i studien beskriver att betygskriterierna är en av svårigheterna i bedömningen och 
betygsättningen inom ämnet samhällskunskap. Det som lärarna beskriver som svårt med 
betygskriterierna är begreppen och värdeorden som förekommer och som lärarna måste tolka. 
Problemet är att begreppen och värdeorden tolkas olika. En lärare i studien, Petra, menar att ett 
ständigt förekommande begrepp som ”godtagbara” är svårtolkat och uppfattas olika av lärare.  
  

Vi som arbetar på mellanstadiet brukar utgå från matriserna för att göra en rättssäker bedömning 
av eleverna. Men vi pratar aldrig om hur vi resonerar kring kriterierna som icke godtagbara och 
godtagbara. Vad innebär dessa begrepp då. Innebär godtagbara ett E? Allt utöver godtagbara är 
det betyget E? Det visar sig att vi har helt olika uppfattningar om det.  (Petra)  

  
Jennifer anser, precis som Petra, att betygskriterierna är svårtolkade och förklarar att 
värdeorden i betygskriterierna är svåra, vilket gör att lärare ibland går ”efter sin magkänsla” när 
de bedömer.  
  

Så för mig handlar det väldigt mycket om att lyssna på eleverna. Att lyssna på deras resonemang, 
gå runt och spana. Så på ett sätt kan man säga att jag bedömer hela tiden. Och på ett annat sätt så 
får dem ju också möjlighet att visa det i form av arbeten eller prov men det är ju en maktutövning, 
de är ju de, med värdeorden i betygskriterierna. Det är svårt ibland att veta vad som är olika steg 
så att säga. Det blir väldigt mycket magkänsla när man bedömer. (Jennifer)  

  
Matilda påpekar att betygskriterierna är en av svårigheterna i bedömningen och betygsättningen 
inom ämnet samhällskunskap. Hon beskriver vidare att hon alltid försöker hålla sig till 
Skolverkets bedömningsmaterial för att hjälpa sig själv i att tolka betygskriterierna, vilket i sin 
tur ska göra bedömningen och betygsättningen lättare:  

  
Det är ju betygskriterierna. Alltså det är ju med all rätt för de har ju blivit kritiserade, det ska ju 
bli bättre nu och mer tydligare för det är ju inte lätt det är ganska vitt eller brett ämne. Jag 
försöker alltid att hålla mig till skolverkets bedömningsmaterial för det är inte lätt. (Matilda) 

  
Samtliga lärare oberoende av yrkeserfarenhet anser att begreppen och värdeorden är svåra att 
tolka och att de dessutom tolkas olika, vilket gör att problemet förvärras.   
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7.8 Samhällskunskap – ett resonerande och ämnesöverskridande 
ämne 
Flera respondenter har uppfattningen att samhällskunskap är ett ämne som är kopplat till många 
andra ämnen, samtidigt som reflektioner och resonemang utgör en viktig del inom ämnet 
samhällskunskap. En av respondenterna i studien, Petra, menar att orsaken som gör att ämnet 
samhällskunskap blir svårt för lärare att betygsätta är att ämnet går att koppla till så många 
andra ämnen: ”Ämnet samhällskunskap går ju att koppla till så många andra ämnen, vilket gör 
det svårt för oss lärare att ge ett rättvist betyg.” En annan lärare, Matilda beskriver att ämnet 
samhällskunskap är ett överskridande ämne som går att koppla till flera andra ämnen, samtidigt 
som detta går att påvisa för eleverna:   
  

Så mycket går ju in i varandra. Om man exempelvis läser en bok med eleverna om mobbing på 
nätet så får man med sig både svenska och samhällskunskap. Då blir det ju en koppling till flera 
ämnen. Och då så visar man att ämnet samhällskunskap hör ihop med flera andra ämnen. 
(Matilda)  

   
Linda, som inte har arbetat så länge inom yrket menar också på att ämnet samhällskunskap går 
att integrera med andra ämnen, vilket hon också menar är något positivt: ”Jag tror att integrera 
det med ett annat ämne är bra, som till exempel historia och skriva om vikingatiden där de får 
använda sig av centrala begrepp från samhällskunskapen för att se om de har förstått innebörden 
av olika begrepp.” Ytterligare två lärare som har en längre yrkeserfarenhet upplever att ämnet 
samhällskunskap handlar om att, bland annat, resonera och diskutera viktiga aspekter av 
samhället:  
  

Jag tror att samhällskunskap handlar mycket om att kunna resonera, reflektera och diskutera 
viktiga aspekter av samhället i stort och etiska förhållningssätt. Jämfört med matematik eller 
språkliga strukturer finns inte samma gräns mellan rätt och fel i samhällskunskap. (Robert)  

  
Samhällskunskap är ett väldigt resonerande ämne där man ska kunna resonera och ge mer eller 
mindre ökade grader utav utvecklande resonemang. (Martin)  

  
Utifrån lärarnas utsagor framträder tydligt att det finns en uppfattning bland majoriteten av 
lärarna att de upplever att ämnet samhällskunskap är ett resonerade och ämnesöverskridande 
ämne som går att koppla till många andra ämnen.   

7.9 Kunskapskraven 
Utifrån lärarnas utsagor ges uppfattningen att det inom ämnet samhällskunskap råder 
svårigheter kring kunskapskraven som lärare ska följa vid både bedömning och betygsättning. 
Dessutom verkar de uppleva svårigheter när det gäller att utforma uppgifter som på något sätt 
stämmer överens med kunskapskraven. En av deltagarna i studien, Linda, som inte har arbetat 
så länge inom yrket framhäver svårigheten med att utforma prov eller andra uppgifter som 
stämmer med kunskapskraven. Samtidigt framhäver hon vikten av att inte ha med egna faktorer 
som inte nämns i kunskapskraven:  
  

Man ska inte ta med egna grejer eller andra aspekter som inte är med i kunskapskraven […] Det 
är svårt för mig att utforma prov som matchar kunskapskraven, det finns inga tydliga riktlinjer 
och förklaringar kring hur man utformar prov. (Linda)  

  
Majoriteten av lärarna i studien framhåller att kunskapskraven är svåra att tolka då 
kunskapskraven innehåller flera värdeord som kan tolkas olika inom kollegiet. Detta är något 
som Petra framhäver: ”Det är så luddigt med kunskapskraven så det är inte så konstigt att 
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betygsättningen ser så olika ut.” Flera av lärarna framhäver liknande svårigheter med 
kunskapskraven:  
  

Svårigheterna är ju att kunskapskraven bara har E, C och A. Dem här tre om man tänker sexans 
och nians årskurser. Men att ibland ligger eleverna mitt emellan och ibland ligger de högt på nåt 
och ena dagen när man tester eleverna så ligger dem lägre. Så svårigheterna är ju att verkligen se 
till så att det blir en rättvis bedömning på vad eleverna faktiskt kan. (Kristina)  

  
Jag märker, jag var ju inne på det tidigare, att de värderande orden i kunskapskraven är svåra. För 
vad betyder de egentligen? Det är en svårighet värdeorden så att säga, faktiskt. Det blir ju en 
tolkningsfråga, för vi tycker ju ibland olika vi kollegor. Då gäller det ju att försöka enas. (Jennifer)  

  
Jag försöker även förtydliga kunskapskraven från läroplanen så att eleverna liksom förstår vad de 
ska sträva efter då språket i läroplanen är för svårt för eleverna att förstå rätt av. (Matilda)  

  
Utifrån lärarnas utsagor går det att påvisa likheter mellan lärarna i studien, oberoende på deras 
yrkeserfarenhet, kring kunskapskraven som ska följas vid bedömningen och betygsättningen i 
ämnet samhällskunskap. Likheten är att lärarna, trots deras varierande yrkeserfarenheter, 
upplever svårigheter med att tolka värdeorden i kunskapskraven. Lärare som har mindre 
yrkeserfarenhet tycker dessutom, i större grad, att det är svårt att utforma prov eller uppgifter 
som stämmer överens med kunskapskraven. 

7.10 Gamla nationella prov 
De flesta lärare i studien, oavsett antalet år i yrket, ser gamla nationella prov i ämnet 
samhällskunskap som ett användbart stöd för bedömning och betygsättning i ämnet.  
  

Jag tittar på gamla nationella prov och funderar, tittar väldigt mycket i läroplanen, vad står det 
där och hur liksom eleverna ska uppnå de och vad är det de ska uppnå eller visa. Detta för å 
verkligen säkerhetsställa att vi verkligen gått igenom alltihopa. Att de har fått chans att träna, att 
dem har fått chans att visa sina kunskaper på olika sätt. (Jennifer)  
  
Ja, Skolverket har ju rätt mycket bedömningsmaterial som man kan hämta hem. Man kan till 
exempel ladda ner gamla nationella prov för mellanstadiet men det finns ju också lite annat. 
(Berit)  
  
Ja, de gamla nationella proven är bra att utgå ifrån, där är det färdigt material som man kan utgå 
ifrån. […] De nationella proven är bra med tydliga riktlinjer och förklaringar det är något som är 
bra att utgå ifrån med det finns inte längre inom SO. (Linda)  

  
Lärarna i studien, som använder sig av gamla nationella prov, beskriver att dessa innehåller 
tydliga riktlinjer och förklaringar, vilket gör att de utgör ett användbart stöd vid bedömning och 
betygsättning. Med hjälp av de gamla nationella proven i ämnet samhällskunskap ges eleverna 
också möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt.    

7.11 Jämförande sammanfattning 
Lärarna i studien, oberoende av yrkeserfarenheten, är eniga om att bedömning och 
betygsättning i yrket är en utmaning. I läroplanen finns det kunskapskrav och kunskapsmål som 
lärarna ska förhålla sig till när de betygsätter elever. I dessa finns det kriterier för de 
betygsstegen E, C och A. Betygen E, C och A preciseras av värdeord. I samhällskunskapen kan 
ett relativt väl framfört resonemang och ett mycket väl framfört resonemang vara skillnaden på 
ett betyg. Att avgöra vad som är relativt väl och mycket väl är en tolkningsfråga, vilket 
föranleder svårigheter i bedömningen. Den subjektiva tolkningen av kriterierna gör det svårare 
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att säkerhetsställa rättssäkra betyg. Alla lärarna är överens om att en bedömning i samråd med 
andra är ett sätt att kunna säkerhetsställa ett rättssäkert betyg. Rättvisan och likvärdigheten i 
betyget ökar, när det är flera lärare som bedömer och betygsätter i samråd med varandra. Det 
som går att identifiera i studien, beroende på yrkeserfarenheten, är vikten av den beprövade 
erfarenheten och hur användbar den är. Lärarna med längre arbetserfarenhet har, till skillnad 
från lärarna med mindre yrkeserfarenhet, ett bredare register att använda sig av när de ska 
betygsätta och bedöma. Den beprövade erfarenheten kommer även till användning i 
utformandet av undervisningen där eleverna ska ges möjlighet att visa sina kunskaper, i 
förhållande till kunskapskraven och kunskapsmålen. I läroplanen finns det kriterier för vad 
eleverna ska kunna och hur de ska visa sina kunskaper, men det finns inga förslag på hur 
undervisningen kan utformas för att tillgodose dessa kriterier. 
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8. DISKUSSION 
I detta avsnitt används fem underrubriker: Resultatdiskussion och Slutsats, Metoddiskussion, 
Didaktiska konsekvenser, Slutord samt Förslag på vidare forskning. Kapitlet inleds med en 
Resultatdiskussion och Slutsats där det sammanställda resultatet diskuteras i relation till den 
tidigare forskningen och den teoretiska ansatsen, som sedan avlutas med slutsatser kopplade till 
forskningsfrågorna. Metoddiskussionen omfattar för- och nackdelar med metoden som används 
i studien. Under Didaktiska konsekvenser framställs hur resultatet som vi har fått fram i studien 
kan tänkas påverka undervisningen. Under Slutord framförs en slutreflektion kring resultatet i 
studien. Förslag på vidare forskning belyser, utifrån vår studie, intressanta områden att forska 
vidare på.   

8.1 Resultatdiskussion och Slutsatser 

Den intuitive läraren 
Alm och Colnerud (2015) har i sin forskning bland annat påvisat att många lärare, både erfarna 
och oerfarna, har med irrelevanta faktorer när de bedömer och betygsätter elever. Att ha med 
irrelevanta faktorer i bedömningen och betygsättningen, bidrar till att betygen som tilldelas 
eleverna kan bli orättvisa. Lärarna i Alm och Colneruds (2015) studie, som tar med irrelevanta 
faktorer i bedömningen, visar tecken på att inta rollen som intuitiva lärare. Lärarna i denna 
studie, oberoende av grad av yrkeserfarenhet, visar med sina utsagor inga explicita indikationer 
på att inta rollen som intuitiva lärare, eftersom de beskriver att de följer kunskapskraven samt 
att de inte tar med irrelevanta faktorer, när de bedömer och betygsätter elever. Majoriteten av 
lärarna i studien är överens om att följa kunskapskraven för ämnet samhällskunskap, som ett 
sätt att säkerhetsställa att rättvisa betyg tilldelas. Det finns en tydlig samstämmighet mellan 
lärarnas utsagor om att förhålla sig till kunskapskraven och den slutsats som Kristiansson 
(2014) kommer fram till i sin studie. Kristiansson (2014, s. 213) framhäver att ett steg mot en 
mer likvärdig och rättvis betygsättning är att lärare förhåller sig till läroplanens ämnesbundna 
kunskapskrav. Några av lärarna i studien, med längre yrkeserfarenhet, menar dock på att det är 
mycket som styrs av magkänsla när elever bedöms, vilket är en av aspekterna som den intuitive 
läraren använder sig av. Lärarna som styrs av magkänsla när de bedömer är dock, likt de andra 
lärarna, måna om att följa kunskapskraven och ha underlag för att bedöma, vilket inte den 
intuitive läraren har. Det indikerar på att lärarna intar flera professionella positioner, i 
bedömningen av elevers kunskaper. Lärarna använder sig av magkänslan men anser sig inte ta 
med irrelevanta faktorer i bedömningen, utan använder sig av dokumenterat underlag kopplat 
till kunskapskravens mål. Att lärare överlag i studien är måna om att följa kunskapskraven när 
de bedömer elever är inget att sia om, men att lärarna med längre erfarenhet nämner magkänslan 
som en del i bedömningen är något som är intressant. Det indikerar på att det går att relatera 
magkänslan till den beprövade erfarenheten. Lärare som har längre yrkeserfarenhet kan ha en 
uppfattning om vad eleverna behöver uträtta i förhållande till kunskapskraven, för att nå ett 
visst betyg. 
  
Majoriteten av lärarna i studien nämner att en bedömning tillsammans med en eller flera 
kollegor gynnar bedömningen och upprätthåller rättssäkra betyg. Om en lärare bedömer sina 
egna elever på egen hand, är det lätt att färgas av den personliga relationen som har skapats 
under årens gång. Oftast är det så att lärarna har eleverna under en treårsperiod i mellanstadiet, 
innan de sätter betyg på dem. Under denna treårsperiod gör läraren flera kontinuerliga 
bedömningar på eleverna. Elever kan, i lärarens tycke, då ha haft en progression som har varit 
fantastisk men som ändå inte når upp till kunskapskraven för ett visst betyg, men att betyget 
ändå ges. Om läraren väljer att se progressionen istället för måluppfyllelsen, blir det då en 
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rättvis bedömning? Det visar på att lärarna omedvetet, eller medvetet, kan falla in i rollen som 
intuitiva lärare, genom att till exempel bedöma progression och inte måluppfyllelse. Det kan 
vara så att lärare inte anser att betyget i årskurs 6 är så viktigt, eftersom det inte är 
urvalsgrundande för högre studier. Därför kan det vara så att lärare hellre väljer att fria än fälla, 
för att inte sänka en elevs självförtroende. Att underkänna en elev kräver också att det 
dokumenteras och ges en förklaring, vilket också kan vara en yttre faktor som påverkar lärarnas 
bedömning. 

Bevissamlaren 
Det som går att urskilja är att de nya ämnesbundna kunskapskraven, som lärarna i studien 
frekvent nämner, har implementerats som ett sätt att öka rättvisan i betygen. Det har blivit mer 
styrt, gentemot föregående läroplaner. Mickwitz (2015) framhäver införandet av den ökade 
styrningen i läroplanen som en lösning på en bristfällig likvärdighet, som var påtaglig i lärarnas 
bedömning av elevers kunskaper under föregående läroplan. Revideringen av läroplanen 2011, 
där en ny betygsskala infördes, kan påverka vilken position som lärarna intar när de bedömer 
elevers kunskaper. De erfarna lärarna som arbetade när den föregående läroplanen rådde, har 
säkerligen varit tvungna att inta en annan professionell position sen revideringen trädde i kraft. 
Det är ett större krav att uppvisa att eleverna bedöms utifrån kunskapskraven och att det finns 
underlag för betyget. Majoriteten av lärarna i studien nämner just dokumentationen i ämnet 
samhällskunskap som en viktig aspekt, för att synliggöra elevers ämneskunskaper. Om 
föräldrar eller rektorn ifrågasätter ett betyg ska läraren kunna försvara betyget, som hen har 
tilldelat eleven. Det som kan uppstå är att läraren då intar en roll som bevissamlare. Att 
elevernas skriftliga produkter, från undervisningsinslag, sparas och kan visas upp ”som bevis”. 
Att just skriftliga underlag används är för att kunna visa upp elevprodukter. Därför är det 
viktigt, som lärarna i studien oberoende grad av yrkeserfarenhet nämner, att utgå ifrån 
styrdokumenten och kunskapskraven när undervisningar planeras och elever bedöms.  
 
I den svenska läroplanen förekommer även andra förmågor, som inte omfattar skrivande. Hur 
lärarna väljer att dokumentera elevers kunskaper kan relateras till den professionella roll som 
de intar, när de bedömer elevers kunskaper. Ligger fokus på att dokumentera det skriftliga intar 
lärarna rollen som bevissamlare. Problematiken med det är att elevernas visade kunskaper av 
andra förmågor riskerar att falla bort. Eftersom ämnet samhällskunskap är ett resonerande 
ämne, behöver alla förmågorna dokumenteras och tillgodoses när ett betyg sätts. Om läraren 
istället dokumenterar allt eleven gör, och inte enbart det skriftliga, så drar lärarna mer åt hållet 
som systematiska planerare när de bedömer och betygsätter elever. 
 
Tanner (2016) framhäver i sin studie hur de nationella proven i de samhällsorienterade 
ämnena var ett sätt att öka likvärdigheten i bedömningen och betygsättningen. Bevissamlaren 
som är en insamlare, av bland annat prov, går miste om möjligheten att samla in bevis i form 
av nationella prov när proven numera avskaffats i ämnet samhällskunskap. Om de nationella 
proven i de samhällsorienterade ämnena inte skulle avskaffats skulle bevissamlaren ha något 
att utgå ifrån, som också är godtagbart för skolmyndigheterna. De flesta lärarna i studien, 
oberoende grad av yrkeserfarenhet, använder gamla nationella prov i ämnet samhällskunskap 
i sin bedömning och betygsättning. De nationella proven innehåller uppgifter som är tydligt 
kopplade till de ämnesbundna kunskapskraven, vilket möjligtvis är en förklaring till att lärare 
fortfarande använder gamla nationella prov som ett underlag när de bedömer och betygsätter. 
De nationella proven borde möjligtvis inte avskaffats i de samhällsorienterade ämnena då 
proven uppenbarligen används i syftet att ge lärarna stöd i bedömningen och betygsättningen.  
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Den systematiska planeraren 
Den systematiska planeraren planerar sin bedömning och integrerar den i undervisning. Vad 
som går att urskilja i denna studie är att flera av lärarna i studien strävar mot att bli systematiska 
planerare. En av aspekterna som går att urskilja är den formativa bedömningen. Majoriteten av 
lärarna i studien, framförallt de med längre yrkeserfarenhet, nämner att de använder sig av den 
formativa bedömningen, som alltmer har kommit att prägla bedömningsprocessen. Den 
formativa bedömningen har blivit en viktig del i processen mot en summativ bedömning. 
Vasara - Hammare (2012) lyfter i sin studie att förändringen i skolsystemet har inneburit ett 
större fokus på att integrera en formativ och summativ bedömning. Genom att systematisk 
integrera bedömningen i undervisningen indikerar lärarna i studien på att de intar en roll som 
systematiska planerare. Hur lärarna använder sig av den formativa bedömningen är också en 
aspekt som påverkar deras professionella position. Den formativa bedömningen är ett bra 
verktyg att använda sig av när elevprodukter bedöms, om en uppföljning sker med kontinuerlig 
feedback. Feedbacken är en viktig beståndsdel i den formativa bedömningen. Det är viktigt att 
läraren ger kontinuerlig feedback till eleverna, innan den summativa bedömningen görs. Det är 
en process som sker över tid. Om lärare använder sig av formativ bedömning vid enstaka 
tillfällen och inte följer upp det, utan istället dokumenterar och tar fram det när eleverna 
betygsätts, kan lärarnas professionella roll som de intar ändras. De övergår då till att bli 
bevissamlare, eftersom elevprodukten inte kontinuerlig följs upp utan istället tas fram när en 
summativ bedömning görs. Samtidigt är det en avvägning, kring vilken bedömningsform som 
ska användas. En formativ bedömning är inte alltid det ultimata. En lärares förmåga att välja 
bedömningsform, är också en förmåga som präglar en systematisk planerare. En systematisk 
planerare ska kunna anpassa sin bedömning, i förhållande till de kunskapsmål som finns 
framställda. 
  
Flera av lärarna i studien, som intar positionen som den systematiska planeraren, framhäver 
samtidigt svårigheter med bedömningen och betygsättningen i ämnet samhällskunskap. Det 
som lärarna anser vara svårt är att tolka värdeorden i kunskapskraven. Även om lärarna uppger 
att de inte har med yttre faktorer i sin bedömning och betygsättning, går detta inte att fastställa. 
Flera av lärarna kan, trots att de inte uppgett detta i studien, inta en annan professionell position 
som inte stämmer överens med vad som kännetecknas som den systematiska planeraren. Yttre 
faktorer kan av lärare tas med i bedömningen och betygsättningen när de inte vet hur de ska 
tolka värdeorden i kunskapskraven, vilket då gör att rättssäkra betyg inte med säkerhet ges i 
slutändan. Samtidigt kan en lärare, även om hen tar med yttre faktorer i bedömningen och 
betygsättningen, fortfarande dokumentera och planera sin bedömning som en systematisk 
planerare gör. Det tyder på att en lärare kan inta flera olika roller, när de bedömer och 
betygsätter elever. En lärare som är en systematisk planera kan också vara en intuitiv lärare. 
Lärarna skapar sig själva en professionell roll som de intar, när de bedömer och betygsätter 
elever. Vilken roll som skapas eller intas av lärare är lika subjektivt som tolkningen av 
värdeorden i kunskapskraven. 
 

Slutsatser 
Vilka svårigheter upplever lärare, med olika grad av yrkeserfarenhet, kring bedömning och 
betygsättning i relation till olika professionella positioner?  

 
Lärarna i studien är överens om att värdeorden som framkommer i kunskapskraven utgör en 
svårighet i bedömningen och betygsättningen i ämnet samhällskunskap, oberoende av 
yrkeserfarenheten och den professionella positionen som lärarna intar. Anledningen sägs vara 
att värdeorden tolkas olika av lärare, vilket medför svårigheter med att upprätthålla rättssäkra 
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betyg. Majoriteten av lärarna, oberoende av yrkeserfarenheter, belyser sambedömning som ett 
sätt att säkerhetsställa rättssäkra betyg.  
 

Vilka professionella positioner intar lärare, med olika grad av yrkeserfarenhet, i sin 
betygsättnings- och bedömningspraktik? 

 
Den intuitive läraren, bevissamlaren och den systematiska planeraren är de tre professionella 
positionerna som lärarna i studien intar. Det finns inga direkta kopplingar mellan vilken 
position lärarna intar och deras yrkeserfarenhet. Det enda som går att urskilja är att de mer 
erfarna lärarna, i större grad, positionerar sig som systematiska planerare genom att planera sin 
bedömning och göra den till en integrerad del i sin undervisning. Samtidigt ges indikationer på 
att lärare kan inta flera av ovanstående professionella positioner, när de bedömer och 
betygsätter elever.   
 

8.2 Metoddiskussion 
Som tidigare nämnts i studien användes intervjuer, en kvalitativ forskningsmetod, i strävan att 
besvara frågeställningarna. Intervjuer bedömdes som den bästa metoden i förhållande till 
frågeställningarna, detta eftersom intervjuer förutsattes ge en möjlighet att skönja lärarnas 
upplevelser och erfarenheter på djupet utifrån deras yrkeserfarenheter. Studiens resultat är inte 
möjliga att generalisera, eftersom studien endast bestod av ett begränsat antal deltagare. Enligt 
Kvale och Brinkman (2009) är en vanlig invändning mot intervjuforskningen att det finns för 
få intervjupersoner för att få fram ett generaliserande resultat. 
  
För att få ett mer omfattande och generaliserbart resultat skulle en kombination av intervjuer 
och enkäter vara att föredra. Det skulle generera ett mer omfattande empiriskt material. 
Dessutom skulle det gå att dra fler slutsatser och även framställa statistik, för att tydliggöra 
sambandet mellan lärarna i studien. Att kombinera intervjuer och enkäter i denna studie var en 
omöjlighet med tanke på den befintliga tidsramen. Det fanns en tidsbegränsning för studien 
som innebar att materialet relativt fort skulle samlas in och analyseras, vilket skulle ha varit 
svårt att uppnå med en studie med två olika undersökningsmetoder. Framförallt skulle det 
omfattande analysarbetet, i relation till tidsramen, varit ett problem. Om studien skulle gjorts 
om så hade intervjuerna kompletterats med observationer av lärarnas bedömning. Med 
kompletterande observationer skulle det gå att urskilja om lärare säger att de intar en position, 
men i själva verket intar en annan.  
 
Den semistrukturerade intervjuguiden som användes som underlag under intervjuerna 
fungerade sammantaget bra. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde 
oförberedda följdfrågor, som bidrog till en tydligare förståelse för deras erfarenheter och 
upplevelser. Intervjuerna som användes resulterade i att syftet kunde besvaras, vilket tyder på 
en relativt hög validitet. Det som var avsett att mäta gick att mäta och det möjliggjordes med 
hjälp av intervjuerna. Reliabiliteten med intervjuformatet som användes kan dock uppfattas 
som diskutabelt. Trost (2010) framhäver reliabiliteten som studiens tillförlitlighet. Kvale och 
Brinkmann (2009) relaterar reliabiliteten till studiens reproducerbarhet, det vill säga om den 
kan göras om av en annan forskare vid en annan tidpunkt och få samma utfall. Alla intervjuer 
försökte genomföras utifrån likartade premisser, men det var svårt att bibehålla samma upplägg 
eftersom lärarnas svar tog olika riktningar. Dessutom var en del av följdfrågorna styrande mot 
syftet, vilket kunde ha påverkat lärarnas svar och därtill reliabiliteten. Tillförlitligheten och 
reproducerbarheten i studien kan visserligen ifrågasättas, då den bygger på olika 
tolkningsprocesser. Men samtidigt bereder denna studie plats för lärares utsagor och ger därmed 
ett värdefullt bidrag till forskningssamhället.   
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8.3 Didaktiska konsekvenser 
Lärarna i studien har, genom sina utsagor, antytt att bedömning och betygsättningen är ett svårt 
område inom yrket. Mestadels på grund av att kunskapskraven inte är tydliga nog. Om lärare 
känner att det är svårt att bedöma i ämnet samhällskunskap finns det en risk att de lägger ner 
mer energi på bedömningen, vilket medför att andra viktiga delar av elevernas utbildning 
hamnar i skymundan, som exempelvis undervisningen. Kvalitén på undervisningen kan bli 
lidande, om bedömningen prioriteras. I studien framgår det även att lärarna prioriterar 
kärnämnen, vilket ökar risken för att ämnet samhällskunskap bara checkas av. Det kan också 
bli så att lärarna istället väljer att använda sig av en traditionell undervisning, vilket kan medföra 
en problematik då ämnet samhällskunskap är ett resonerande ämne. Den traditionella 
undervisningen kan också medföra att eleverna inte stimuleras till att lära. Att stimulera 
elevernas lärande är något som betonas i Lgr11. Eleverna går miste om kunskaper när 
undervisningen hamnar i skymundan, för det är i undervisningen som lärare stimulerar sina 
elever att ta till sig ny kunskap som de behöver för att möta framtidens utmaningar. 
  
För att bedömning ska vara rättvis och hålla god kvalitet krävs det att den noga planeras så att 
den utgör en integrerad del av undervisningen. När lärare väljer att noga planera sin 
undervisning utifrån kursplanens centrala innehåll och dess kunskapskrav så ska även 
förmågorna planeras som ska ingå i undervisningen. Om bedömningen finns med i planeringen 
i form av exempelvis bedömningsmatriser minskar risken att irrelevanta faktorer, som inte ska 
tas i beaktning i bedömningen och betygsättningen, inkluderas i processerna kopplade till betyg 
och bedömning. Lundahl (2014, ss. 93–94) beskriver att lärares arbete med bedömningsmatriser 
är ett redskap som för eleverna påvisar relationen mellan lärandemål, undervisning och 
bedömning. För eleverna blir det tydligare vad de ska arbeta med, på vilket sätt och även hur 
målen ska bedömas från lärarens sida. 
  
Flera av lärarna i studien är ense om att den formativa bedömningen, som den systematiske 
planeraren tillämpar i sin undervisning, är ett sätt att inkludera bedömning i undervisningen. 
Den formativa bedömningen, som lärare tillämpar i undervisningen, gör även att eleverna blir 
involverade i bedömningen. Jönsson (2011, ss. 75–77) menar att den formativa bedömningen 
som tillämpas i undervisningen hjälper eleverna att prestera i framtiden, samtidigt som ett 
formativt bedömningssyfte ger lärarna en klarare bild av hur eleverna ligger till 
kunskapsmässigt, vilket i slutändan kan underlätta en summativ bedömning och betygsättning 
av elevers kunskaper. 

8.4 Slutord 
I studien går det att skönja hur utmanande det är att bedöma och betygsätta elever i ämnet 
samhällskunskap, oberoende av graden av yrkeserfarenhet. I det centrala innehållet och 
kunskapskraven som återfinns i Lgr11 står det explicit vad undervisningen ska beröra och vad 
eleverna ska lära sig. Däremot är betygskriterierna för de olika betygsnivåerna tolkningsbara, 
vilket är ett problem i strävan att nå rättvisa och likvärdiga betyg. Det är i princip lärarnas 
tolkning av olika värdeord som avgör vilket betyg som ska tilldelas. Historiskt sett var det i 
högre grad konkret kunskap som genomsyrade styrdokumenten, vilket bidrog till en enklare 
bedömning då det fanns rätt och fel svar. I dagens skola är det inte lika lätt att utforma en 
konkret läroplan. Selghed (2011, s. 67) beskriver att skolans styrdokument utformas i relation 
till den rådande kunskapsrelaterade samhällssynen. Styrdokumenten har genom åren övergått 
från den positivistiska synen som förespråkade objektiv kunskap, faktakunskap, till att 
genomsyras av en konstruktivistisk syn med fokus på subjektivitet och kvalitativ kunskap. Det 
i sin tur innebär att tolkningar av olika aspekter är viktiga. Att det är svårare att bedöma och 
betygsätta nu kan relateras till den rådande kunskapssynen i samhället. Samtidigt behövs 
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tydligare riktlinjer och samstämmighet för de olika betygskriterierna, för att kunna producera 
valida betyg. Mycket av det som har framkommit i studien förstås utifrån grad av 
yrkeserfarenheten, utan verkar snarare kopplat till varje enskild individ.  
 

8.5 Förslag på vidare forskning 
Majoriteten av lärarna i studien menar, som tidigare nämnt, att sambedömning är ett sätt att 
kunna säkerhetsställa ett rättssäkert betyg, då lärarna tillsammans ges möjlighet att diskutera de 
svårigheter som lärarna stöter på i samband med bedömningen och betygsättningen. Därmed 
vore ett förlag till vidare forskning att studera vikten av sambedömning och se om chanserna 
ökar till rättssäkra betyg, om lärare bedömer i samråd med andra kollegor. Vidare forskning, 
om hur betygskriterier och värdeord tolkas av lärare vid bedömning och betygsättning, är också 
ett område som skulle behövas utforskas ytterligare. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1  
 
Missivbrev 
 

  

Hej!  

Vi heter Erdin Durdevic och Goran Pastorkovic, två grundskollärarstudenter inne 
på vår åttonde och avslutande termin på Högskolan i Borås. Vi har i skrivande 
stund påbörjat vårt examensarbete där syftet är att undersöka hur lärare i 
mellanstadiet, med varierande arbetserfarenhet, bedömer och betygsätter elever i 
ämnet samhällskunskap. För att möjliggöra undersökningen skulle vi vara 
tacksamma om lärare i årskurserna 4-6, som är behöriga i de samhällsorienterade 
ämnena, kunde ställa upp på individuella intervjuer.   

En intervju beräknas ta cirka 30-40 minuter. För att säkerhetsställa att ingen 
information utelämnas skulle vi behöva spela in intervjuerna. Dock så vill vi 
understryka att det är frivilligt. I enlighet med de etiska kraven är det vår 
skyldighet att meddela er om att intervjumaterialet enbart kommer att användas i 
vårt examensarbete. I arbetet kommer varken namn på lärare eller skolor att 
redovisas. Istället kommer fiktiva namn att användas, utan risk för igenkänning. 
All insamlingsdata kommer att raderas efter att vi har analyserat den. Det går även 
att avbryta intervjun när som helst, om så önskas.   

I och med att vi har en viss tidsbegränsning för examensarbetet skulle det optimala 
vara om vi kunde göra intervjuerna under veckorna 5-6, innan sportlovet drar 
igång. Under dessa veckor är vi tillgängliga måndag-fredag mellan 08.00-18.00.   

Om ni vill delta i en intervju eller har andra frågor och funderingar, hör gärna av 
er till oss. Ni kan även höra av er till vår handledare med frågor och funderingar, 
om så önskas.   

  

Erdin Durdevic       Goran Pastorkovic                   Handledare: Marie Fahlén  

072-xxx xx xx                  076-xxx xx xx                         070-xxx xx xx  

S132258@student.hb.se    S142951@student.hb.se         Marie.Fahlen@hb.se   
  



 

 
 

Bilaga 2 
 
Bakgrundsfrågor 
 

Bakgrundsfrågor  
  
Kön:   
  
Hur gammal är du och när utbildade du dig till lärare?  
  
Hur länge har du arbetat som lärare?  
  
Hur länge har du arbetat som lärare på denna skola?  
  
  

Intervjufrågor  
  
  

1. Vad innebär bedömning av elevers kunskaper för dig?  
  
  

2. Vad är ett rättvist betyg enligt dig?   
  
  

3. Hur kan du säkerhetsställa att din bedömning blir korrekt och rättvis i ämnet 
samhällskunskap?  

  
  

4. På vilket sätt bidrar läroplanen till en rättvis och likvärdig bedömning?  
  
  

5. Vilka svårigheter möter du när du ska betygsätta elever i ämnet samhällskunskap?  
  
  

6. Har du något stöd som du använder dig av när du bedömer i ämnet samhällskunskap? - 
 Kan du beskriva detta stöd?  

  
  

7. Hur ser du på betygsättning och bedömning av ämnet samhällskunskap som enskilt 
ämne?  

  
  

8. Skiljer betygsättningen i ämnet samhällskunskap från andra ämnen? - På vilket sätt?  
  
  



 

 
 

  
9. Känner du att du får tillräckligt med tid till att betygsätta och bedöma elever i ämnet 

samhällskunskap?  
 -  Om inte, vad beror det på?  
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