
BETYGSÄTTNING, STRÖMMINGSSTEKANDE OCH KEMILABORATIONER  

Traditionen att elevers kunskaper och färdigheter bäst bedöms genom skriftliga arbeten och 

prov är mycket stark. För 35 år sedan gick jag själv i åttan och lyckades få 9 poäng av 10 

möjliga på provet i hemkunskap på frågan om hur man steker en strömming. Kerstin, som 

gick i min klass, lyckades betydligt sämre, hon fick bara ihop några få poäng. En annan 

skillnad mellan oss två var att hon, till skillnad från mig, verkligen kunde steka en strömming, 

själv visste jag bara hur man gjorde i teorin. Naturligtvis stekte vi strömming en lektion men 

bedömningen gjordes inte då utan vid ett skriftligt prov senare.  

Under de senaste tio – femton åren när jag arbetat alltmer intensivt med frågor som rör 

bedömning och betygsättning har detta minne från min egen högstadietid kommit tillbaka 

gång efter annan. Ju mer jag har arbetat med frågorna ju mer har jag nämligen kommit att 

grubbla runt spörsmål som till exempel hur vi som lärare arrangerar bedömningstillfällen för 

våra elever.  

För mig är det tydligt att bedömning och betygsättning är oerhört kontextberoende, medan 

den officiella retoriken runt vår målstyrda skola hävdar motsatsen.  

 

DEN INNEHÅLLSLÖSA GRUNDSKOLAN  

När de målrelaterade betygssystemet infördes i Sverige var Per Måhl något av chefsideologen 

bakom förslaget. En anledning till att han kom att få ett stort inflytande vid utformandet av 

den målstyrda skolan var att han hävdade att det var möjligt att skriva kontextlösa 

betygskriterier; mål behöver inte kopplas till ett konkret innehåll (Måhl 1991, 1998). I de 

dokument som publiceras av Skolverket lyfts principen om styrning av mål, inte av innehåll, 

fram som en av de centrala. När kursplanerna reviderades år 2000 blev detta än mer 

framträdande. Skolverket (2004a) säger:  

Inriktningen bort från detaljerade anvisningar hade påbörjats i tidigare kursplaner. De 

kursplaner som gällde från läsåret 1995/96, och än mer i den reviderade versionen från 

2000, har i allt högre grad uteslutit konkreta anvisningar om metoder och val av konkret 

innehåll. (s. 15). 

 

Tanken att skolans mål ska vara frikopplade från innehåll är inte oproblematisk. Den går att 

ifrågasätta utifrån ett antal pragmatiska aspekter, till exempel organisatoriska. Alla barn i 

Sverige förväntas gå i en nioårig grundskola. Ja, inte bara förväntas, samhällets krav finns 



reglerat i lag genom bestämmelser om skolplikt. Men trots denna mycket långa tid, nio år, 

som ska innehålla minst 6 665 timmars arbete finns det alltså inget innehåll angivet för de 16 

eller 17 ämnen som förekommer i grundskolan som anses vara så viktigt att alla elever ska 

komma i kontakt med det.  

Tanken kan också ifrågasättas innehållsmässigt. Den inställning som idag finns angående 

skolans innehåll kanske bäst sammanfattas i begreppet ”Anything goes”. När det officiella 

Sverige till exempel upprördes över att många elever hade mycket grunda och rent av 

felaktiga uppfattningar om Förintelsen var kanske reaktionen lika förvånande som elevernas 

okunskap. Det fanns ingenting i historieämnet som sa att till exempel Andra världskriget eller 

Förintelsen ska behandlas där. Detta problem löstes genom att en tydlig innehållsanvisning 

om Förintelsen skrevs in i kursplanen i historia vid kursplanerevisionen 2000. Det ger ett 

mycket märkligt intryck i en i övrigt kursplan utan anvisningar om stoff eller innehåll, men 

kan naturligtvis ses som ett misslyckande för hela tanken pm en innehållslös grundskola.  

Tanken kan vidare ifrågasättas utifrån en professionsaspekt. Den modell för målstyrning som 

finns skulle förenklat kunna beskrivas som att lärarna ska tolka och bryta ner målen från 

generella skrivningar till ett konkret undervisningsinnehåll som ger eleverna möjlighet till att 

nå upp till målen – vars uppfyllelse lärarna också är satta att tolka. Det är ett avancerat 

uppdrag att tolka målen mot konkret innehåll och att därefter tolka om innehållet gjort att 

eleverna når upp till målen. Det lägger ett stort ansvar på den professionella lärarkåren 

samtidigt som kåren under senaste åren verkar bli allt sämre rustad att ta detta ansvar genom 

att allt fler utan lärarutbildning undervisar i grundskolan. De professionella blir allt mindre 

professionella, krasst uttryckt. 

 

MÅLSTYRNING I ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV  

Förutom dessa mer pragmatiska invändningar går det också att utifrån ett mer ideologiskt 

perspektiv ifrågasätta det nuvarande sättet att tolka begreppet målstyrning. Det målrelaterade 

betygssystemet så som det används i dag i Sverige bygger på några grundförutsättningar. En 

sådan är att barns och ungas lärande låter sig beskrivas i nivåer, en annan att dessa nivåer går 

att beskriva verbalt och en tredje att det är möjligt för en lärare att observera och bedöma 

dem. Skolverket eller Utbildningsdepartementet ger aldrig någon ledning kring vilka 

teoretiska traditioner och kunskapssyn läro och kursplaner bygger på. Men det torde inte vara 

svårt att inse att den nuvarande tankekonstruktionen i mycket hög grad bygger på en 



kognitivistisk idétradition inte minst på Piagets teorier om inlärning (se t.e.x Piaget 1984, 

Boden 1979). I många fall handlar det om tankar som egentligen aldrig uttrycktes av Piaget 

eftersom han ytterst sällan gav uttryck för hur han ansåg att skolundervisning skulle 

organiseras. Istället har senare tolkningar av Piaget lett fram till ett sätt att tänka runt skola 

som anses naturligt idag till exempel att barn själva ska söka sin kunskap, att arbeta på egen 

hand, att arbeta laborativt, att förstå inte lära utantill. 

Mycket av detta har sin grund i Piagets syn på inlärning som en nivåbestämd biologisk 

process. Barnet passerar nivåer naturligt och i en bestämd ordning. Det går, i princip, inte att 

förändra denna ordning eller att påskynda utvecklingen med hjälp av till exempel olika slags 

undervisningsmetoder eller beroende på vilka människor som finns runt barnet. Den kunskap 

som barnet har kan han eller hon visa upp oberoende av sammanhang.  

Dessa teorier har i olika sammanhang utsatts för kritisk granskning. I samband med införandet 

av 1994 års läroplan och det målrelaterade betygssystemet riktade till exempel Ference 

Marton mycket stark kritik mot den grundläggande tanken att elevers kunskaper låter sig 

beskrivas i nivåer, eller steg (se Marton 1992). Tanken att elevers kunskapsutveckling skulle 

tjäna på att eleverna själva får söka sin kunskap, där lärarens roll mer blir handledarens kan 

också ifrågasättas med utgångspunkt i flera studier (se t.ex. Bergqvist 1990, Nilsson 2002, 

Dovemark 2004). Det finns mängder av empiriska undersökningar som visar att lärande är 

beroende av kontext, Säljö (2000) säger att det under en period närmst varit ”en sport” bland 

forskare att vederlägga Piagets teorier på denna punkt.  

Ett annat sätt att betrakta lärande och kunskap står den sociokulturella skolan för där allt 

lärande är beroende av ett sammanhang, kontext. Människan är en social varelse och 

utvecklar sitt tänkande i samarbete med andra. Lev Vygotiskij (se t.ex. Vygotiskij 1995, 

Lindqvist 1999) talar om människans (proximala) utvecklingszon det vill säga avståndet 

mellan vad en individ kan prestera ensam och vad han eller hon kan prestera med ledning, 

stöd eller samarbete med andra. Stödet, som ibland kallas vid en engelsk benämning, 

scaffolding, behöver i och för sig inte komma från andra utan kan till exempel bestå av 

skriftliga instruktioner. Det leder för långt att i detta sammanhang ge en fullständig 

redogörelse för ett sociokulturellt perspektiv (för en uttömmande beskrivning se Säljö 2002), 

men det finns flera delar i det som är intressanta i förhållande till hur ett betygssystem är 

konstruerat.  



Ett första sådant har delvis redan presenterats, om vi accepterar resonemangen runt proximala 

utvecklingszoner ställer det frågor kring vad vi egentligen kan och vilken kunskap som 

bedöms i betygskriterierna. Ett mycket enkelt svar skulle kunna vara att betygskriterierna ska 

spegla ”vad vi kan oberoende av andra”, men ett sådant svar leder egentligen bara till 

ytterligare frågor. Mänskligheten har i sin utveckling av kunskap skapat ett stort antal 

artefakter, olika typer av redskap, som underlättar kunskapsbildning och lärande. Några av 

dessa artefakter är numera så välkända att man inte ens anser dem vara hjälpmedel, medan 

andra, nyare blir mer omdiskuterade. För att ta ett konkret exempel så är naturligtvis papper 

och penna ett hjälpmedel i matematik precis på samma sätt som en miniräknare är det. Medan 

förmodligen ingen skulle tycka att penna och papper skulle vara ett hinder för läraren att se 

vad eleverna verkligen kan i matematik är svaret inte lika självklart när det gäller miniräknare. 

Om skolans mål visade vad eleven kan utan hjälp av andra skulle det innebära att varje elev 

skulle nyskapa all mänsklig kunskap, vilket knappast är möjligt. För att hålla sig till 

matematikundervisningen är ju till exempel multiplikationstabellen en mänsklig konstruktion, 

men säkert skulle de flesta matematiklärare mena att det är ett praktiskt hjälpmedel för 

eleverna och ingen elev som använder sig av den anklagas för att fuska för att man inte själv 

kommit på konstruktionen med en multiplikationstabell.  

Det är inte heller möjligt att tänka sig att betygskriterierna skulle uttrycka vad eleven ”kan” 

utan att det finns andra i elevens omedelbara närhet, det vill säga utan hjälp från någon annan. 

Om man granskar betygskriterierna i olika ämnen finner man flera exempel på mål där eleven 

i hög utsträckning är beroende av andra. Det går i många fall inte ens att nå målet utan hjälp 

från andra elever.  

 

För betyget MVG i engelska år nio finns följande formulering:  

Eleven medverkar i olika samtalssituationer och löser språkliga problem på ett effektivt sätt. 

 

För Idrott och hälsa samma år och samma betygssteg: 

Eleven organiserar motions, idrotts eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med 

hänsyn till olika deltagares behov. 

 

För musik år nio, betyget VG: 



Eleven tar ansvar i gruppmusicerande och skapande genom att i enkla former planera och 

genomföra musikaliska aktiviteter. 

 

I samtidiga dessa fall är eleven beroende av andra för att visa att han eller hon har dessa 

kunskaper eller färdigheter. Detta ställer naturligtvis frågor kring bedömningen, var går 

gränsen mellan den enskilde eleven och gruppen? Om man granskar målet ovan för engelska 

vet vi att vår förmåga att samtala eller diskutera i mycket hög grad är beroende av vår 

samtalspartner. Vi träffar personer som ”lyfter oss” och samtalet flyter på och andra personer 

där varje replik blir en plågsam kamp. På samma sätt är det naturligtvis med elever, deras 

prestationer är i hög grad beroende av vem de samtalar med. I de centralt formulerade 

kriterierna finns det inga indikationer kring hur man som betygsättare ska förhålla sig till 

denna typ av frågor. Om samtalen i engelska bryter samman? Om de planerade 

idrottsaktiviteterna aldrig leder till något resultat? Om övriga elever inte deltar i det planerade 

gruppmusicerade? Innebär det är eleven har misslyckats och inte kan nå det eftersträvade 

betyget? I engelskan finns ett uttryck ”it takes two to tango” som verkar relevant här. 

Samtidigt som en lärare rimligen också måste ställa sig frågor kring om en elev kan 

misslyckas gång på gång med förevändningen att det berodde på samtalspartnern eller 

gruppen. Inte heller här ges centrala anvisningar till lärarna. 

 

Ytterligare en aspekt när det gäller betygsättning som är av intresse utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv är under vilka former eleverna får visa upp sina kunskaper. I ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande blir också formerna intressanta. Det finns saker som en elev kan 

förklara muntligt men inte skriftligt. Det finns saker som man kan utföra och på så sätt visa att 

man äger kunskapen eller färdigheten, men att skriftligt förklara samma sak vore omöjligt. 

Precis som fallet var med strömmingsstekandet i inledningen. I ett målstyrt betygssystem 

spelar det rimligtvis ingen roll hur eleven visar upp sina kunskaper. Grundskolans läroplan 

(Skolverket, 2000) säger att läraren ska:  

Vid betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 

till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper  

 

Att grunden för betygsättningen ska vara allsidig innebär inte bara att eleverna får visa upp 

sina kunskaper och färdigheter i samtliga delar som omfattas av läroplanen. Det innebär också 



att kunskaperna prövas på ett varierat sätt. När bedömningsgrunden är skriftliga prov talas det 

ibland om att variera provformatet, så att det till exempel både finns utrymme för längre 

beskrivande svar och kortare svar, en mening eller ett ord. Skälet till detta är att olika typer av 

elever gynnas och missgynnas av olika svarsformat. Det är dock mycket tydligt att nästan all 

diskussion om svarsformat tar sin utgångspunkt i förutsättningen att bedömning i huvudsak 

görs av elevens skriftliga arbeten. Vid sidan av denna går det att urskilja minst två andra sätt 

att göra bedömningar; muntliga prestationer och situationer där eleverna demonstrerar en 

färdighet, visar upp, gör något. Denna typ av bedömning är alltid svårare att göra, inte minst 

därför att det inte finns några färdiga modeller kring hur de ska gå till.  

 

BEDÖMNINGSGRUNDER I KEMI  

I min licuppsats (Tholin 2003) undersöker jag hur 93 svenska ”högstadieskolor” har 

formulerat sina lokala betygskriterier för år åtta i tre ämnen: engelska, kemi samt idrott och 

hälsa. Jag väljer här att granska det empiriska material på nytt för att speciellt studera om de 

lokala betygskriterierna främst är fokuserade runt kunskaper som kan redovisas skriftligt eller 

om också kunskaper och färdigheter som innebär att eleverna ska utföra något finns 

inkluderade. Jag väljer i detta fall ämnet kemi som traditionellt innehåller relativt mycket 

laborativa inslag. 

En genomgång av materialet visar att det i och för sig är vanligt att skolornas betygskriterier 

innehåller formuleringar om att elevernas lektionsaktiviteter också inkluderas i bedömningen 

men däremot inget om hur dessa bedömningar görs. En skola skriver t.ex. för betyget 

Godkänd: 

Ta ansvar för egen inlärning genom att vara närvarande, ha med sig erforderlig 

utrustning, delta aktivt i lektionerna och utföra ålagda hemuppgifter 

 

Om lektionsaktiviteten är en separat ”färdighet” vad är det i så fall som bedöms? Alltså, är 

aktivitet i sig verkligen ett eftersträvansvärt tillstånd för elever oavsett vad aktiviteten 

omfattar eller vad resultatet blir?  

 

I kemiämnet finns en stark tradition att eleverna utför experiment och laborationer och utifrån 

dessa gör sammanfattningar skriftligt eller muntligt och drar slutsatser såväl specifika för 

laborationen som generella slutsatser. Det blir därför intressant att undersöka om det i de 



lokala betygskriterierna i kemi finns spår av detta sätt att arbeta med kunskapsredovisning. 

Experiment och laborationer är begrepp som används relativt ofta i de kriterier som behandlar 

kemi, men inte som ett tillfälle för eleverna att visa upp sina kunskaper i kemi. Istället handlar 

kriterierna oftast om elevernas uppförande under laborationerna. För att eleverna ska nå 

betyget Godkänd i kemi krävs på vissa skolor att han/hon följer de instruktioner som läraren 

ger, ett slags disciplinbetyg alltså. Ett exempel: 

Godkänd: Kan utföra laborationer utifrån lärarens och lärobokens anvisningar. 

 

I andra fall när laborationer nämns handlar det om faktorer som räknas in i bedömningen. En 

skola skriver: 

Betyget för eleven bestäms till stor del av resultatet på de arbeten som eleven gjort 

under terminen eller läsåret. 

Andra faktorer som påverkar elevens betyg är: 

● elevens laborativa förmåga 

● formulera hypoteser 

● genomföra försök och dra korrekta slutsatser 

● elevens förmåga att skriva försöksrapporter 

● hur eleven arbetar under lektionstid, koncentration, aktivitet, hur mycket extra 

uppgifter eleven hinner etc 

● hur eleven sköter sina läxor 

● elevens förmåga att delta i diskussioner kring samt lösande av olika slag av 

problem, såväl praktiska som teoretiska 

 

Den inledande formuleringen kan tolkas på många olika sätt eftersom lärarna använder 

begreppet ”andra faktorer” och ställer det mot begreppet ”resultatet av elevens arbete”. Ett 

sätt att tolka det är att resultatet av elevernas arbete är vad hon/han visar upp på de skriftliga 

proven men därutöver tar läraren hänsyn till andra faktorer, det vill säga andra sätt att visa upp 

sina kunskaper. En annan tolkning kan vara att lärarna inte anser dessa faktorer som 

”kunskaper” utan man ger snarare en uppräkning av olika beteende, eller ordningsfaktorer, 

alltså ett sätt att sätta ord på disciplinaspekten vid betygsättning. En tredje tolkning kan vara 

att lärarna har velat säga ”Vi sätter inte bara betyg efter proven” och därefter ganska 

ostrukturerat försökt räkna upp några andra faktorer. För denna tolkning talar den spretiga 



språkliga utformning som punkterna har. Det kan till och med finnas anledningen att tro att 

det döljer sig flera författare bakom dem. Tre av punkterna börjar med ”elevens förmåga…”, 

tre med ”hur … eleven” och två börjar med ett verb. Dessa senare går egentligen inte att läsa 

ihop med inledningen. Ett annat skäl är att punkterna också innehållsmässigt visar stora 

skillnader. Elevens förmåga att formulera hypoteser måste anses vara ett mycket viktigt mål 

för kunskapsutvecklingen i kemi. Elevens förmåga att sköta sina läxor å andra sidan ett rent 

disciplinmål.  

Det finns inget i mitt material som tyder på att ”prov” i kemi kan innebära att eleven utför ett 

experiment eller en laboration, beskriver förloppet, reflekterar kring resultatet och drar 

slutsatser. Däremot är det en mycket vanlig lektionsaktivitet i ämnet. De skolor som anger att 

laborationer och laborationsrapporter ingår i lärarens bedömningsgrunder för betygsättning 

gör det nästan alltid utifrån laborationer/laborationsrapporter som en lektionsaktivitet. (Ett 

parallellt fall finns i engelska där lärare anger att elevernas muntliga förmåga bedöms 

kontinuerligt under lektionerna, inte vid proven.) Att lärare observerar sina elever löpande 

under lektionerna sker naturligtvis i de allra bästa syften. Man vill inte låta proven vara 

avgörande för betyget. I vissa fall är detta naturligtvis det enda rimliga till exempel i de fall då 

bedömningen handlar om en process inte om en produkt. Å andra sidan ger synsättet ett antal 

aspekter att reflektera kring när det gäller bedömning i ett målrelaterat system. Ett sådant är 

vilka signaler kring hur viktigt olika delar av undervisning är om vissa mål ”kommer på 

provet” och andra observeras kontinuerligt. Målen anger var eleverna ska befinna sig i slutet 

av en kurs eller ett skolår/termin och lektionerna bör då rimligtvis anses vara de 

övningstillfällen som eleverna erbjuds för att nå målen. Om läraren betygsätter dessa 

övningstillfällen när ska i så fall eleven få möjlighet att göra fel, dra nya slutsatser och 

förbättra sig? Kan vi säga att vi har en målstyrd skola om alla lektioner också är 

bedömningstillfällen? Och vilka signaler sänder ett sådant system eleverna om allt de gör 

ingår i betygsättningen? Det uppmuntrar knappast t.ex. inte till att fråga läraren om sådant 

som verkade svårt, att pröva helt nya hypoteser – eller ens att göra fel, om inte läraren mycket 

tydligt för eleverna visar upp hur den kontinuerliga bedömningen sker och vilka aspekter som 

bedöms.  

 

AVSLUTNING 



Svensk skola har under ett halvt sekel gått från en detaljstyrning av innehållet till ingen 

styrning alls. Det finns naturligtvis anledning att fundera kring orsakerna bakom en sådan 

utveckling och vem som tjänar på den. Att lärandet i svensk skola inte kopplas till ett innehåll 

innebär också stora svårigheter vid bedömning av elevens kunskaper. Den officiella linje som 

drivs i Sverige är inte oproblematiskt, även om centrala skolmyndigheter i sin retorik hävdar 

motsatsen. Skolverket brukar förklara det mesta som handlar om misslyckande med 

betygssystem med att lärarna inte förstår hur det fungerar. Riksrevisionen (2004) slår mycket 

tydligt slår fast att Skolverket har ansvaret för att informera om betygssystemet och de måste 

därför svara på tre basala frågor om betygssystemet till skolorna: Hur är betygssystemet tänkt 

att fungera? Hur ska det tillämpas ute på skolorna? Vad förväntas skolorna göra? Skolverket 

(2004b) ger dock en annan bild och anger som de sex viktigaste hindren för en rättvis och 

likvärdig betygsättning; 

1. Bristande kunskaper hos lärarna 

2. För lite diskussion bland lärare om kursplaner och kunskapsbedömning  

3. Bristande lokal styrning och uppföljning 

4. Oklart om hur bedömning och betygsättning behandlas i lärarutbildningen 

5. Betygsättning ej obligatoriskt inslag i rektorsutbildningen 

6. Otillräckligt statligt stöd 

 

Så länge Skolverket står fast vid strategin att alltid hävda att det är någon annans fel, lärarnas, 

rektorernas, lärarutbildningens eller rektorsutbildningens, när systemet inte fungerar 

förhindrar man naturligtvis också en debatt kring grunderna för den målstyrda skolan. Är det 

verkligen självklart att se lärande kontextlöst? Samhället har under de senaste åren gått mot en 

allt större värderelativism. Kanske är det ett utslag av detta när grundskolan har tappat sitt 

innehåll? Det finns därför anledning att återkomma till frågan om det är rimligt att alla barn 

ska gå i grundskola under nio år utan att man från centralt håll har några synpunkter på vad 

dessa år ska innehålla. 
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