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Abstract 

The aim of this essay is to create an understanding, of how teachers comprehend knowledge, 

grades and tests in a school context. It is important to get a grip of the different parts of the 

teacher’s reality. The test, the grades and knowledge are deeply connected as a part of a 

whole. The teachers view on knowledge can not be understood without asking about the 

practical parts of their work and understand how the different parts are dependent on each 

other.   

The main material consists of interviews with four teachers that work in a public mandatory 

school in the south suburbs of Stockholm. Two of the teachers work with social science and 

the other two works with natural science.   

The result shows that the teachers have a complex and contradictory view of the different 

parts of their praxis. They all have different perspectives of what the grade system is, what 

knowledge is and what a test is. All these parts even if they appear as contradictory but can be 

understood as a whole, when comparing the teachers goals and the practical reality they work 

in. 

What the result shows is that the social science teachers are deeply critical to a “grade school” 

while the natural science teachers are not. The first group is critical because their goal with 

social science cannot be fully expressed in a school with large numbers of individuals in each 

classroom and with a priority on tests and grades. The second group is not critical to the 

school in the same way as the first one. This is because their subject works better with a 

school with big classes and tests. The natural science teacher’s goals can coexist in a grade 

system much better than the social science teachers.  

The essays result also shows that even if the individual teachers are critical and cannot 

express their goals in a practical way in the grade system, they can have small “rebellions” 

against it. The teacher’s way of interpreting the grade system can also be seen as an 

adjustment to their subject’s nature, and a conflict between how they want to teach and how 

they have to teach.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

 

När jag började skriva på min uppsats i maj 2011, stod utbildningsväsendet inför ett betygskifte 

(skolverket 2012). I Sverige var betygdebatten starkt laddad och ofta förd från ett politiskt perspektiv, 

där betyg och staters konkurranskraft på den internationella marknaden blev synonyma med varandra 

(Liedman 2011).  

Hela debatten hade en starkt ”ovanifrån” perspektiv och här fanns enligt mig ett kunskapshål som 

behövde fyllas, med ett underifrån perspektiv (Liedman 2011).  

Jag bestämmde mig för att skriva ett arbete som handlade om vad lärare ansåg om betyg, för att få ett 

annorlunda perspektiv. Jag gjorde en enkätundersökning som innehöll allehanda frågor om skola, 

betyg och disciplin. Detta för att belysa de frågor som hade väckts under den ideologiska 

samhällsdebatten. En fråga som hade lyckats fastna på pappret spontant utan större eftertanke, var 

frågan ”Anser du att betyg behövs?  Motivera ditt svar”.  

Jag tänkte inte mycket mer på detta utan såg den mer som en uppvärmningsfråga, till min förvåning 

gav undersökningen hälften ja och hälften nej. Min föreställning att betyg är en självklarhet i lärande 

situationer började upplösas.  

Nu hade jag hittat något intressant att undersöka, men motivationen hade lärarna lämnat tomt på 

enkäten. Det jag ville göra nu är att djupdyka in i lärarnas tankevärld och få reda på vad de anser om 

betyg och kunskap. Att ställa de grundläggande frågorna om betyg och kunskap genom ett tolkande 

förhållningssätt och försöka finna mer tillfredställande svar än de jag tidigare hade fått.  

För att få svar på mina frågor har jag valt att undersöka fyra aktiva lärare på en kommunal grundskola 

i södra förortens Stockholm. Två inom naturvetenskapliga ämnen (No) och två inom humaniora (So). 

Detta för att skapa möjligheten att få en annan vinkel på arbetet då jag själv är blivande lärare inom 

Historia och religionsvetenskap och därför har stor chans att röra mig nära So lärarnas syn och därför 

kanske skulle missa en möjlighet till en fräsch vinkel som skulle kunna utmana min förståelsehorisont.  
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2. Syfte 

 

Syftet är att undersöka och skapa en förståelse för pedagogers perspektiv på betygsättning i en 

grundskola. 

3. Frågeställning  

 

1) Hur uppfattar lärarna betygsystemet?  

2) Hur påverkar betygsystemet deras undervisning?  

4. Teori 

I detta kapitel ska jag redogöra för de teorier som jag har valt att använda för att kunna 

analysera intervjumaterialet för att sedan kunna besvara min frågeställning. Det är två teorier 

som ska presenteras och en bok. 

Boken som jag använder mig av är Måhls bok ”Betygsättning men på vad?”,  jag kommer 

redovisa bokens huvudsakliga argument i ett stycke vilket skiljer presentationsformen från 

resten av teorikapitlet, jag valde att göra så för att vara sanningsenlig med innehållet som inte 

är en sammansatt teori, utan boken innehåller flera teorier som förstärker författarens 

argument. Jag kommer därför att presenter 

 

4.1 Fakticitet och Projekt 

Jean Paul Sartre tolkade människors handlingar genom att använda sig av två kategorier. Den 

första kategorin är den repressiva delen av människors handlingar. Den kallas fakticititet och 

utgörs av de förutsättningar som binder människor vid ett givet tillfälle. Fakticiteten begränsar 

människor och gör dem beroende av tryggheten i det nuvarande (Sartre 1971).  

Den andra kategorin är den progressiva delen av människors handlingar. Den kallas projekt 

och innehåller våra drömmar och visioner som sträcker sig in i den okända framtiden. 
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Projektet vill överskrida de begränsningar som finns för handen och frigöra människan från 

dess fakticitet. Projektetet utmärks av att vara riskabelt och osäkert där det nuvarande måste 

offras för det framtida (Sartre 1971 s 124).  

En handling innehåller båda dessa motsatser. Om en fakticitetet överskrids genom att ett 

projekt sätts i handling kommer det skapas en ny fakticitet med nya begränsningar och med 

nya befrielsehorisonter.  

” Förståelsens dynamik är på en gång progressiv (mot det objektiva resultatet) och repressiv 

(jag går tillbaka mot ursprungsvilkoret)”(Sartre 1971 s 126).  

Genom att tolka människors handlingar genom detta verktyg kan man förstå sig på paradoxala 

handlingar som en pendling mellan fakticitet och projekt (Sartre 1971).  

 

4.2 Que seeking 

1974 gjorde Caroline Miller och Malcolm Parlett en undersökning som de presenterade i 

boken ”Up to the mark. A study of the examination”. De kom fram till intressanta resultat om 

hur elever orienterar sig i undervisningen.  

En del elever har vad de kallade ”que-conscious”, att de är medvetna om vad som behövs av 

dem för att klara av studierna. De undersöker vad läraren lägger tyngd på, vad den gillar och 

hur läraren ställer frågor. Från detta bildar de sig en uppfattning om vad som kommer på 

provet. Elever som medvetet använde sig av ”que seeking” hade mycket högre betyg än andra 

elever (Säljö 1999 s 107).  

Detta var inte för eleverna hade mer kunskap i ämnet utan hade en mer effektiv metod för att 

nå högre betyg. Motsatsen till ”que-concious” är vad författarna kallar ”que def” som är när 

elever inte är medvetna om spelreglerna i undervisningen. De kan vara det av flera olika 

anledningar t.ex. att de är mer intresserad av ämnet än att få betyg (Säljö 1999 s 106-109).  

Que seeking är en processen där eleverna söker i undervisningen att veta, vad som kommer att 

vara på provet eller annan form av examination. Alla läromedel och läraren granskas av 

eleven för att sålla fram vad som är väsentliga för att få betyg (Säljö 1999 s 106-109).  
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4.3 Kvalitativ och kvantitativ kunskap 

Måhls bok ”Betyg men på vad?” argumenterar författaren för att So lärare tillhör den 

kvalitativa skolan av kunskap. Men på grund av betygkrav blir lärarna manade att använda sig 

av prov för att uppnå sina krav. Problemet blir då att lärarna måste mäta med siffror vart 

eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålen. Lärarna använder då ofta frågor som är 

möjliga att mäta, och då faller lärarna ofta för fällan att mäta faktafrågor som är kvantitativa 

frågor.  

Eleverna och alla andra som har krav på betygsättning, tror ofta på lärarens omdömesförmåga 

i betygsättningen på grund av ”siffrornas magi”. Måhl menar att länderna i väst har blivit 

förförd av matematikens bländverk sedan upplysningen. En tro på att matematik symboliserar 

objektiv sanning (Måhl 1992). Genom att lärarna hänvisar till poängsättning på ett prov tror 

eleven att det är objektivt sant och därför kan det inte kritiseras (Måhl 1992).  

På grund av att lärarna blir manade att använda kvantitativa frågor fast de har kvalitativa 

ämnen, gör dom sig själva en björn tjänst. Eleverna utvecklar inte kunskap i ämnet och läraren 

får inte lära sitt ämne efter en metod som är anpassad till den. Lösningen för Måhl är att 

lärarna ska börja använda sig av kvalitativa frågor istället i provet (Måhl 1992).  

5. Metod 

I detta avsnitt ska jag redogöra för hur jag har gått tillväga i mina intervjuer. Jag kommer 

presentera de olika delarna i min undersökning så att läsaren kan följa med i arbetets röda 

tråd. 

 

5.1 Metod val 

Jag har valt att använda mig av den öppna intervjuformen då den passar syftet bäst. Kinsey 

kommer fram till i sin undersökningar är att öppna frågor ger de mest fullständiga svaren 

(Kvale & Brinkman 2009 s 151). Han säger ytterligare:  

Standardiserade frågor ger inte standardiserade svar, ty samma fråga betyder olika saker för 

olika människor; de måste modifideras för att passa varje individs vokabulär, bildningsnivå 

och fattningsförmåga (Kvale & Brinkman 2009 s 151).  
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Jag använde mig av inledande övergripande frågor som rörde sig så nära syftet som möjligt. 

Dels för att få intervjupersonerna avslappande men även för att skapa en röd tråd att följa 

genom arbetet (Kvale & Brinkman 2009 s 152). De vanligaste av ”frågetyper” jag använde 

mig av var uppföljningsfrågor vilket Kvale menar är en kommunikation där man visar att man 

följer med i samtalet.  

Sedan använde jag mig mycket av sonderingsfrågor för att få mer konkreta hänvisningar för 

vad de menade, detta var nödvändigt för att röra sig från det abstrakta planet till det konkreta, 

från helhet till del. Och till sist använde jag tolkande frågor. Dessa var de jag återkom till 

ständigt, för att sammanfatta vad de intervjuade hade sagt och se till att vi var på samma spår 

(Kvale & Brinkman 2009 s 152 – 153).  

 

5.2 Reliabilitet och Validitet 

För att stärka reliabiliteten har jag använt mig av inspelning, detta skänker mig möjligheten att 

göra direkta citat från det intervjupersonerna har sagt vilka är mer tillförlitliga än om det kom 

t.ex. från anteckningar allena (Lantz 2007 s 106).  

Validiteten alltså att eftersträva generaliserbarhet är inte nödvändigt då detta är ett arbete som 

använder sig av intervjustudier som har ett fokus på subjektiva uppfattningar av fenomen 

vilket inte heller kräver generaliserbarhet (Lantz 2007 s 14).  

 

5.3 Urval av intervjupersoner 

Valet av skola har gjorts efter bekvämlighetsurval (Trost 2010 s 24). Trost menar att ett 

bekvämlighetsurval är där forskaren tar intervjupersoner utifrån bekvämlighet väljer ut sina 

undersökningspersoner. Skolan jag har valt ligger i en söderförort till Stockholm och är 

kommunalt ägd.  

Jag tog en skola som fanns i samma kommun som mig, för min undersökning spelade det 

ingen roll vilken skola jag tog och därför kunde jag välja en skola i min närhet utan att 

förvanska syftet med arbetet (Trost 2010 s 24 - 25).  

Lärarna som har intervjuats har varit fyra stycken till antal. De är alla lärare på en kommunal 

skola f – 9. Alla lärare som jag har intervjuat arbetar med elever från klass sju till nio. Jag 
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valde två So lärare och två No lärare som intervjupersoner. Detta var ett strategiskt urval. 

Vilket är när forskaren väljer ut respondenter medvetet som kommer att skänka 

variationsrikedom till arbetet (Trost 2010 s 37).  

 

 

 

5.4 Presentation av intervjupersoner 

Jag har valt att ge mina intervjupersoner påhittade namn för att bevara deras identitet anonym, på 

grund av att samtliga har bett om det. Jag har valt att ge dem namn som går i bokstavsordning för att 

underlätta för läsaren att kategorisera intervjupersonerna. Nedanför ska jag presentera dem en i taget.  

 

Amanda 

Amanda är 54 år gammal och har arbetat som högstadielärare i större delen av sitt liv. Hon är 

utbildad SO-lärare. Hon har arbetet på denna skola i ca 20 år. Hon arbetar heltid och är 

klassföreståndare. Hon har klasser på ca 20 – 30 elever i varje klass och har 6 klasser. 

 

Beatrice  

Beatrice är 53 år gammal och har arbetat som lärare i ca 20 år. Hon har arbetat med en mängd 

andra arbeten innan. Hon är utbildad SO-lärare och hon har arbetat endast på denna skola 

under hennes lärargärning. Halva tiden har hon arbetat som klassföreståndare och den andra 

halvan har hon arbetat som stödlärare. Nu när hon arbetar som stödlärare har hon små klasser 

på ca 7 personer i varje klass.  

 

Celinda 

Celinda är utbildad Svenska- och idrottslärare. Hon är 64 år gammal och har arbetat på denna 

skola i 25 år. Efter att hon fick problem med sina knän ombildade hon sig till biologilärare 
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och har varit det i 15 år. Hon har klasser om ca 20-30 elever och hon har fem klasser. Hon är 

klassföreståndare för en av dessa klasser.  

Deidra  

Deidra är 45 år gammal. Hon har arbetat som lärare i 5 år och dessa år har spenderats på den 

aktuella skolan. Hon är utbildad NO-lärare och undervisar i mattematik, kemi och fysik. Hon 

har fyra klasser på ca 20 – 30 elever och hon har en klass som hon är föreståndare för.  

6. Intervjuns genomförande 

Jag kontaktade lärarna direkt via mail och sedan genom telefonsamtal. De var positiva till 

intervjun och jag lät dem bestämma vilken tid och plats som intervjun skulle äga rum. Detta 

för att göra det bekvämt för intervjupersonerna. Vid varje intervju frågade jag om det var okej 

att spela in samtalet. Detta såg de som något positivt och de kände sig inte alls obekväma. Det 

skapade en bättre intervju då jag som dialogpartner kunde koncentrera mig mer på vad som 

sades och inte sades under intervjun.  

Detta vore svårt annars om man är tvungen att förlita sig till penna och papper. En ytterligare 

fördel med ljudinspelningar är att man kan gå tillbaka till det konkreta samtalet och låta en 

fruktsam tolkning av materiallet komma till verket istället för att låta ens fördomar bekräfta 

ens syfte och frågor (Lantz 2007 s 106). På grund av att lärarna talade mycket och ofta 

okoherent blev jag tvungen att försöka sammanfatta vad de menade muntligt och få 

bekräftelse om att vi förstod varandra. Under intervjuernas gång blev vi inte störda och det 

tog ca en timma per intervju.  

6.1 Etik 

Kvale diskuterar i boken om fem etiska kategorier av frågor som en forskare bör ställa sig 

inför en intervju (Kvale & Brinkman 2009 s 86 – 96).  Här nedan ska jag redovisa för mina 

ställningstaganden till dessa kategorier som Kvale framför.  

 

6.2 Informerat samtycke 

När jag kontaktade undersökningspersonerna, berättade jag vad arbetet handlade om 

övergripande, men ville inte gå in närmare på arbetets natur då jag ville ha deras spontana 



 12 

åsikter och ville inte att intervjupersonerna skulle ge mig tillkonstlade svar som de trodde var 

de ”rätta” men som inte kommer från deras egen livsvärld (Kvale & Brinkman 2009 s 87).   

 

 

 

6.3 Konfidentialitet 

Jag intygade intervjupersonerna om att de kommer att behandlas anonymt genom att ges alias 

namn i arbetet, de hade ingenting emot att intervjun blev bandspelad men ville att 

informationen skulle raderas efteråt, vilket jag även gjorde på intervjupersonens begäran. 

Arbetets form krävde inte deras identitet eller inspelat material, vilket gjorde att båda våra 

behov kom till spels (Kvale & Brinkman 2009 s 88). 

6.4 Konsekvenser 

Det fanns inga konsekvenser i själva ämnets natur som jag uppfattar som ”negativa” utan samtliga 

intervjupersoner uttryckte klart och tydligt att de tyckte samtalen var givande och att de tyckte sig ha 

växt av samtalet. Vi rörde oss ständigt inom arbetets ram och aldrig utanför, vi talade aldrig om 

”känsliga situationer” eller dylikt (Kvale & Brinkman 2009 s 89 – 90).  

6.6 Forskarens roll 

Det finns alltid en problematiken närvarande att man som intervjuare har en maktposition över den 

som blir intervjuad. Detta är problematiskt då jag vill ha fram den ”spontana” åsikten och vill få en del 

av intervjupersonernas livsvärld. Jag försökte hela tiden vara fokuseras på ämnet i fråga och försöka få 

fram vad dom ansåg utan att försöka påverka deras åsikt (Kvale & Brinkman 2009 s 94 - 96).  

 

7. Resultat 

Här kommer jag presentera en sammanfattning av intervjumaterialet. Jag har delat upp 

intervjumaterialet i fyra kategorier för att underlätta analysen och göra det lättare för läsaren att följa 

med i arbetets röda tråd.  

De fyra kategorierna är följande: kunskapssyn, betyg, prov och sammanfattning. De tre första 

kategorierna har ett fokus på dessa delområden och i sammanfattningen jämförs de olika tidigare 

delarna och kompletteras med det helhetsintryck jag har fått av intervju personerna. Jag kommer att ta 
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med ungefär tre citat från varje intervjuperson. Detta kommer dock att variera på grund av svarets 

kvantitativa omfång. Om en lärare svarar ovanligt långt gentemot en annan intervjupersons svar 

kommer den senare att kompenseras med ett flertal kortare. Detta är mer rättvist gentemot de olika 

personernas framhävda åsikter, samt så skänker det uppsatsen ett jämt fördelat kunskapsfält.  

Nedanför kommer jag presentera lärarna i bokstavsordning. Först Amanda, Beatrice, Celinda och sist 

Deidra. 

 

7.1 Kunskap Amanda 

 

Amanda anser att kunskap är t.ex. när man lär sig att köra bil. Det är praktiskt och teoretiskt 

sammankopplat. Om en person inte kan omsätta teori i praktik är det inte riktig kunskap.   

” Det var ju inte bara att kunna rabbla upp saker man ska ju kunna använda det man har lärt sig, 

först då blir det kunskap” 

Genom att använda kunskapen som en person använt sig av i praktiken blir det lättare för personen att 

minnas det den har lärt sig. Att endast t.ex. lyssna på en föreläsning är något som t.om. får Amanda att 

somna hur intressant ämnet än är. Hon kan få svårt att minnas det hon har hört om hon inte får 

använda det praktiskt.  

” När man får använda det man har lärt sig teoretiskt och använder det praktiskt, då sitter det ju 

mycket bättre”  

När man lär sig något, så lär man sig olika mindre moment. I fallet med att lära sig köra bil måste man 

lära sig att t.ex. styra ratten, hålla koll på kopplingen och att kunna växla. Dessa moment måste kunna 

sättas ihop i ett sammanhang, annars kan man inte t.ex. köra bil. 

” Om jag bara kan rabbla en massa glosor på engelska, men inte kan sätta ihop meningar, då är det 

ju ganska värdelöst som kunskap”  

Principen gäller alla kunskapsfält för Amanda, köra bil, sätta ihop meningar, förstå sig på 

historiska perioder osv. Att endast kunna memorera något för att sedan kunna ta fram det ur 

huvudet men inte kunna använda sig av detta i ett helhetssammanhang saknar värde. 
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7.2 Prov Amanda 

Provet används ständigt av Amanda i undervisningen. Den är med i varje delmoment i undervisningen. 

Amanda har stora klasser och därför menar hon att det inte är möjligt för att henne att betygsätta 

genom t.ex. diskussionsmoment i klassrummet, det blir för mycket människor att hålla reda på och 

minnas. Provet väljs därför att användas, för att underlätta för Amandas betygsättning med stora 

klasser. Hon är dock osäker på provets effektivitet:  

”Alltså proven mäter ju kanske inte det vi tycker att det ska mäta, det vi tycker är riktig kunskap så att 

säga. På proven så kanske man mäter ganska idiotiska saker. Just såna här rabbelgrejer. Vad var 

bastiljen? Vad var Versaille? Osv. Frågorna blir ju oftast sånt som är lätt att mäta, faktakunskap som 

inte alltid är det vi menar med kunskap” 

Frågor som mäter lättast väljs av Amanda för att provet ska uppfylla sin funktion som instrument. 

Hennes syn på vad som är äkta kunskap stämmer dock illa med vad hon praktiserar när hon skapar 

prov och använder dem i undervisningen.  

Provet har flera användninsområden än det som har redovisats ovan. Den hjälper också Amanda med 

ett problem hon upplever finns i hennes vardagliga arbete. Hon upplever att hon blir ifrågasatt som 

lärare. Främst av elever men även rektorn, andra lärare och föräldrar. Hon blir ifrågasatt om betygets 

giltighet.  

”Då är det ju ganska svårt att kanske motivera när en elev säger att jag tycker jag ska ha VG, varför 

får jag bara G? Jag har ju gjort det och det och det, då blir det mycket svårare att motivera för lärare 

men om du kan visa i en bok att här hade du bara fem poäng och här hade du bara åtta poäng så är 

det ju mycket lättare att motivera för lägre betyg”  

Om Amanda blir ifrågasatt av elever, lärare, föräldrar eller dylikt. Kommer hon undan kritik genom att 

referera till poängsättning från prov. Hon är själv förundrad över att det kan fungera så bra som det 

gör.  

”Det är liksom hard fact tror jag att det står på ett papper. Det andra  är ju mer vad jag tycker och 

hur jag har värderat den elevens insats rent praktiskt på lektionerna och det är inte lika mycket värt” 

7.3 Betyg Amanda 

Betyg är en sak som eleverna får av läraren, som hon i sin tur baserar på den informationen hon har 

samlat in: ” dom får ersättning i betyg i förhållande till vad de har uträttat”. Betyg är alltså synonymt 

med ett praktiskt görande i klassrummet.  
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Hon upplever att betyg har två sidor. En positiv och en negativ sida. Den posititiva sidan hos betyget 

är för dem som redan är duktiga på att prestera i klassrummet: 

 ” Det positiva är väl då att många blir lite sporrade att plugga. Dom som är duktiga tycker då att det 

är jättekul att man får ett kvitto på att det går bra. ”  

Den negativa sidan hos betyget är att hon måste brännmärka de ”dåliga” eleverna. Hon anser att det är 

moralisk fel att använda betyg för att det leder till den klassifikation av eleverna, där en del blir bra 

och andra blir dåliga i jämförelse med varandra.  

”Personligen är det ju jättetråkigt att behöva klassifiera folk. Att sätta dom där betygen. Det är ju 

roligt att sätta dom där höga betygen, det är väl kul. Men att behöva sätta eller ge dom här eleverna 

IG, eller att över huvudtaget behöva klassa in dem i olika fack det tycker jag är tråkigt”  

Betygsättning blir aldrig exakt enligt Amanda och känslan av att det finns en chans att eleverna får 

felaktigt betyg gnager i hennes bakhuvud och ger henne dåligt samvete. 

”Det går inte att sätta hundra procent rättvisa betyg. Man sätter ju orättvisa betyg ibland, därför det 

går liksom inte att få den där exakta rättvisan och då så känner man sig ju lite missnöjd med sig själv 

va” 

7.4 Sammanfattning Amanda 

Intervjun med Amanda tog över en timma. Hon var frustrerad, grubblande och var otydlig många 

gånger med vad hon tyckte. Hon var ambivalent i varje intervjufråga. Jag var tvungen att ett flertal 

gånger sammanfatta vad hon sade och se med henne om det var ungefär så här hon menade, och då 

instämde hon med ett kvickt ”ja precis så!”.  

Detta avslöjar att hon inte riktigt är fullt medveten om vad hon själv anser, dock finns det en röd tråd i 

hennes tänkande som avslöjar sig i de olika delarna av intervjun.  

Hon är moralisk upprörd över betyg och prov, båda fungerar dåligt, hon vill egentligen inte betygsätta 

och anser att prov som är grunden för betygsättningen inte mäter kunskap utan snarare hur mycket 

elever presterar faktapluggande till provet, utan någon reell förankring i ett helhetssammanhang.   

Betyg är inte något neutralt för Amanda utan är en belöning och en bestraffning för eleverna. Betyg 

separerar eleverna och får dem att bli värda relativt gentemot varandra, betyg skapar dåliga och bra 

elever menar Amanda.    
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7.5 Kunskap Beatrice 

Beatrice är djupt skeptisk till skolan, vad den sysslar med och vad den borde syssla med. Hon tror att 

kunskap aldrig kan vara avsöndrad, styckad i mindre bitar med fakta utan måste sättas ihop i helheter. 

Helhetsbegreppet är ett kriterium för kunskap. Skolan fokuserar på faktapluggande, avsöndrade delar 

av en helhet och därför skapas inte ett fokus i skolan på ”riktig” kunskap.  

” Kunskap är så mycket annat egentligen som skolan borde syssla mycket mer med, kanske inte 

detaljer utan gå in på helheter, att jämföra saker, analysera och diskutera kring olika saker som 

händer”  

Men har skolan alltid varit såhär enligt Beatrice? Hon avslöjar i samtalet att hon har en vision av att 

skolan har varit starkt betonad på detta vis men att den nya skolan har försökt röra sig ifrån den 

”gamla skolan” mot den nya skolan. Men att den nya skolan fortfarande har med den gamla skolans 

sätt att undervisa:  

”Fortfarande lär man sig väldigt mycket detaljkunskaper. När det skedde det där kriget och vilket 

årtal var det och blablabla. Bara en massa sånt där vilket jag kallar för julgransdekorationer. Det är 

liksom bara en död kunskap egentligen”  

7.6 Prov Beatrice 

Beatrice uttrycker att prov är det vanligaste sättet att undervisa i skolan i allmänhet. Hon själv 

använder inte prov, då hon känner att hon inte behöver det på grund av små klasser. Hon 

menar att lärare i allmänhet använder sig av prov på grund av att de har stora klasser. 

” Jag har aldrig prov. Jag jobbar ju med små grupper, jag har från en elev till sju. Då känner jag så 

här att jag får ett grepp om dom här utan en massa prov”  

Provet tillhör den gamla skolan som har levt vidare i den nya skolan, menar hon. Prov används av 

läraren för att legitimera betygsättningen inför ledningen på skolan, föräldrar och elever. Därför är 

prov ytterligare onödigt som ett instrument för att mäta kunskap, för att provets huvudsakliga funktion 

inte är att mäta kunskap.  

” Prov tycker jag det är för läraren bara för att på pappret ha något som står t.ex. 25 av 30, förstår 

du? Det säger ju liksom ingenting”  

”I regel så är ju prov fortfarande utformade på detaljkunskap och jag tycker att det inte ger speciellt 

mycket. Man slår in det här, sätter sig och skriver ner och när man går ut därifrån så har man kastat 

ut det redan. Därför tycker jag att den här andra typen av kunskap är mycket mera värd.” 
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Hon är djupt skeptisk till ”pluggande”, att eleven öser i sig information kvällen före ett prov och sedan 

tar ut det på ett prov dagen efter, där endast fakta lärs in och ut för att sedan glömma bort det och gå 

vidare till nästa prov osv. Hon visar här att hon tror på en annan form av kunskap som inte är 

faktapluggande, en kunskap som handlar om jämförelse, analys och diskussion med förankring 

dagsaktuella ämnen. Genom diskussion och berättelser skapas kunskap genom aktivt deltagande 

utifrån elevernas egna erfarenheter.  

7.7 Betyg Beatrice 

Betyg är en form av belöning för de som det går bra för och det är en bestraffning för dem det går 

dåligt för. Betyg är inte för Beatrice något neutralt, den påverkar eleverna omfattande i deras 

undervisning. ” Jag är ingen betygslärare, jag tror inte att elever bli bättre av betyg, blir bättre i 

skolan”. Det hon menar är att elever som har det svårt blir bestraffade och de som har lätt för sig blir 

belönade i skolan. Man skall alltså enligt Beatrice mäta prestation i skolan men inte mellan elever då 

det är orättvist då alla har olika förutsättningar. Istället ska det mätas individuellt.  

”Man har så mycket hinder och ändå har man gjort den här resan och det har hänt så mycket, lärt sig 

så mycket. Den här MVG-eleven som har allt färdigt och klart kanske inte alls har gjort samma resa 

och då ska vi ändå värdera. Visst är det så att i vårt samhälle räknas dom med mvg:n högre och får 

väl kanske något bättre jobb och mer betalt och allt det här.”  

Det Beatrice menar i detta citat är att alla individer utvecklas på ett eget unikt sätt, de utvecklas genom 

att överkomma svårigheter och därigenom växa. En del elever har bättre förutsättningar när de 

kommer till skolan och utvecklas lite i skolan, de har inga större problem som måste övervinnas och 

därför presterar de inte heller särskilt mycket utan Beatrice uppfattar dem som några som har lätt för 

sig. De eleverna som inte presterar eller utvecklas blir högt belönade med betyg och det skapas en 

seperation mellan dem och de ”dåliga” eleverna. Medans de elever som presterar mycket och 

utvecklas mycket genom att överkomma sina svårigheter blir bestraffade i skolan och sätts upp i 

jämförelse med de ”bra” eleverna. Därför är betyg för Beatrice något orättvist vilket gör henne 

moraliskt upprörd över hur skolan ser ut idag.  

7.8 Sammanfattning Beatrice 

 

Intervjun med Beatrice tog över en timma. Hon var stundom väldigt klar över hennes åsikter om 

skolan men hon hade svårt att beskriva vad hon menade. Varje gång jag bad henne förklara ett 

samband mellan hennes åsikter behövde hon grubbla och försöka leta sig fram till vad hon själv 
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tyckte. Jag var tvungen att sammanfatta hennes åsikter under intervjuns gång och ständigt be henne 

klargöra vad hon menade. Hon blev mer medveten under intervjuns gång om hennes egen ståndpunkt. 

Beatrice är moraliskt upprörd på grund av att hon arbetar i vad hon uppfattar som en orättvis, 

kränkande skola som fokuserar på meningslöst inpluggande av ”död” kunskap. Hennes syn på 

kunskap och skolans uppfattning av vad som är kunskap är åtskilda. Hennes syn på hur elever ska 

behandlas för att nå till högre kunskap är även den åtskild mot vad hon anser och hur skolan 

praktiserar det.  

Provet har en huvudfunktion i skolan, den sammanflätar skolans gemensamma praktik. Där allt fokus i 

undervisningen pekar mot ett kommande prov. Eleverna pluggar extra mycket dagen innan för att göra 

provet och efteråt glömmer de kvickt bort det dom har lärt sig. Betyget belönar dem som kan skolans 

osynliga regler väl och kan ”slinka” igenom skolans betygsystem utan att utvecklas. De som har det 

svårt och kämpar med sina betyg blir bestraffade och målas upp som mindre värda. Denna motsättning 

mellan de ”bra” och de ”dåliga” eleverna är orättvis och ostimulerande för kunskapsutvecklingen. 

Beatrice tycker att prestationen ska vara det man ska belöna i skolan utifrån individens egenart 

oberoende en jämförelse med andra elever.  

7.9 Kunskap Celinda 

Kunskap är för Celinda något man har användning för. Att lära sig köra bil är ett exempel på hur 

kunskap skapas, där det praktiska och teoretiska kompletterar varandra. Men all kunskap behöver inte 

vara omedelbart praktiskt, då man kan t.ex. studera teori innan man sätter sig i bilen för att börja köra. 

Den teoretiska kunskapen man har innan blir då praktiskt och förändras i det praktiska momentet. 

Praktiskt behöver inte åsyfta något fysiskt som t.ex. att köra en bil, utan det kan vara att kunskapen 

man har lärt sig teoretiskt som senare får användningsområden i nya kunskapsfält.  

”Kunskap är ju inte bara en faktagrej utan den ger ju liksom ringar på vattnet till något annat som 

man lär sig då också. Det hör ihop! Kunskap är ju trist om den är isolerad, den ska ju liksom vara 

nånting som sprider sig” 

 ”Latin var ju väldigt trist för det var ju inget talat språk utan det var ju bara orden och så översätta 

och så där, ganska tråkigt. Men det fanns en koppling till alla andra språk med latin. Så man fick 

liksom jaha det ordet kommer från latin och sådär och det var ju en liten rolig aha-upplevelse” 

”Sen blev jag ju biologi lärare som jag är nu, då kom det igen alla blommors namn var ju på latin, 

man fick ju inte säga dom på svenska. Vitsippa. Blåsippa och Tussilago. Utan bara latin. Då hade jag 

ytterligare en användning av mina latinska kunskaper.”  
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Latinet var endast teoretiskt, separerad från någon praktiskt betydelse för Celinda och därför ”tråkig”. 

När hon kunde se användning för den i andra områden så blev den praktiskt användbar och kunskapen 

spred sig vidare till nya fält.  

7.9.1 Prov Celinda 

Prov har en viktig plats i Celindas undervisning. Hon har med prov i varje delmoment i hennes 

undervisning och förlitar sig primärt på provet som bedömare av betyget. Ibland kan hon komplettera 

provet genom vad hon hör eleverna tala om under lektionerna men det är sällan.  

” Mest för mig då, eftersom det är stora klasser och jag kan inte ha exakt kunskap eller insikt om allas 

förmågor”  

Provet används för Celinda främst av två skäl. För det första på grund av att hon har stora klasser och 

för det andra på grund av att provet är ett tillförlitligt instrument att mäta kunskap med. 

” För att motivera och visa för eleven att det här har du gjort och så här blev utfallet”  

Provet fungerar även som en bra motivatör till betyg, det visar klart och tydligt för läraren och eleven 

vad de har gjort och vad poängen gav för betyg. Provet underlättar arbetet både för lärare och elever. 

7.9.2 Betyg Celinda 

Celinda tycker att betyget fungerar bra som ett sätt att mäta kunskap i skolan. Betyg är ett kvitto på 

vad eleven har presterat på sina arbetsuppgifter. Hon ser betyget som ett sätt att träna eleverna inför 

det kommande arbetslivet.  

”Men det enda kvittot dom kan få på att dom har jobbat bra i skolan är ju att dom får ett betyg. Och 

när jag gör något bra på jobbet så har jag ett lönesamtal med en chef och så utväderar vi det här och 

det här gjorde du bra, därför höjer vi lönen lite eller det har inte sett så bra ut under den här perioden 

du har verkat trött och du har inte fått det uträttat som jag hade väntat mig. Därför så får du inte så 

mycket av lönen” 

Betyget påverkar elevernas självförtroende, betyget återspeglar vilken nivå eleverna är på och gör det 

klart för dem om de har presterat bra eller dåligt.  

”Det fyller den funktionen att det kan sporra en del, de flesta faktiskt. Sen är det några som har det 

svårt för sig i skolan. Som varje gång dom tittar på sitt betyg blir ledsna och det är jättetråkigt, dom 

gör sitt bästa men det går inte. Dom kommer inte upp. Alltså det är svaga elever det kommer det alltid 

att vara.”  
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Celinda är medveten om att det finns ”starka” och ”svaga” elever i skolan men hon visar inget större 

bekymmer om detta, utan det är ett faktum som är bortom hennes egen aktivitet som lärare. Att det 

finns olika styrkor hos eleverna har alltså inget med henne att göra. Hos henne finns det en distans 

mellan lärare och elev, inte bara i påverkansmöjligheter utan även hur hon betygsätter. Elevens 

arbetesinsats och den själv som person är också separerad, det läraren betygsätter är inte personen som 

helhet utan endast det som den har utsöndrat från sig själv genom arbete.  

” Det är inte ett betyg på den här eleven, det är absolut inte på mig som individ. Det är ju hemskt om 

man betygsätter människor, man betygsätter ju den arbetsinsats dom har gjort”  

Hennes paralleller med arbetslivet är tydliga. Hon ser ingen skillnad mellan det hon gör och vad senare 

i livet arbetsgivare kommer ha för inställning till eleverna. Relationen mellan lärare – elev, är ett 

förstadium till relationen arbetsgivare - arbetstagare. I det framtida scenariot kommer arbetstagaren få 

en lön för inte hur denna är som person utan för värdet av den arbetsinsats den har gjort. Det är 

likadant i skolan anser Celinda.  

7.9.3 Sammanfattning Celinda 

Intervjun med Celinda tog ca 30 minuter. Hon framstod som självsäker och medveten om vad hennes 

roll är i skolan. Hennes svar var koherenta, klara och utan minsta tvivel.  

Hon ser sitt arbete som vilket arbete som helst. Arbetstagaren presterar och får en lön för sin prestation 

av sin arbetsgivare. Likadant ser hon relationen mellan henne och hennes elever och därför blir 

kunskap i denna relation något som presteras genom arbete som övervakas av henne själv, där hennes 

främsta metod för att organisera elevernas arbete att använda sig av prov. Provet är hennes främsta 

medel för betygsättning, då hon har stora klasser är det av praktiskt betydelse att hon väljer att 

använda det. Provet sätter ett huvudfokus hos eleverna att koncentrera sig på vad de ska göra. 

Hon accepterar nackdelarna med betygsystemet för de fördelar den bär med sig. Kunskapen som lärs 

ut i klassrummet ska vara praktisk för att den ska bli kunskap, den behöver dock inte bli praktisk 

samtidigt som den lärs ut. Eleverna kan lära sig något i klassrummet för att sedan efter grundskolan är 

färdig finna ett praktiskt tillfälle där kunskapen sprider sig till andra ämnesområden och då blir 

praktiskt användbar.  

7.9.4 Kunskap Deidra 

För Deidra har kunskapen som skolan förmedlar, ett demokratiskt värde. Kunskapen är till för att 

skapa ett klokt folk som kan göra korrekta beslut både som medborgare vid valurnan, men även som 

privatpersoner som skall bevaka sina egna intressen.  
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”Jag behöver ta reda på vad jag ska rösta på, jag vill bevaka mina rättigheter och skyldigheter. Och 

kunna fungera i ett samhälle så det är en slags medborgerlig rättighet och plikt att man får vissa 

grundläggande färdigheter med sig”  

”Men att känna att man behärskar saker så pass att jag inte behöver bli lurad. Utan att jag kan ta 

tillvara på mina egna rättigheter och skyldigheter. Och kan ta reda på vad jag vill och känner att jag 

behöver. Det är nog nödvändig kunskap.”  

Deidra ser grundskolan som grundvalen för det demokratiska samhället. Här lär hon och hennes 

kollegor ut det som eleverna behöver för att både bevaka sina egna intressen och samhällets intresse.  

Kunskap ska vara praktiskt, den ska leda till att eleverna har användning för det dom lär sig i skolan. 

Hon skiljer mellan nödvändig och överflödig kunskap. Nödvändig kunskap är grundläggande 

kunskaper som innefattar betyget godkänt, medans vg och mvg kunskaper är ”överflödig” för att 

fungera praktiskt i vardagslivets problem som att t.ex. veta hur elektricitet fungerar i hemmet, vad 

olika kemiska beteckningar betyder på livsmedelsförpackningar, hur man beräknar ränta på ens konto 

osv. Men den överflödiga kunskapen är nödvändig som en privatsak om man vill nå högre studier: 

”Sen kan ju visa grejer vara rent studieförberedande som man visst tänker okej för den 

grundläggande vardagen kanske jag inte måste kunna lösa gradsekvationerna men vill jag plugga 

vidare på universitetet så kanske jag måste lära mig det.” 

7.9.5 Prov Deidra 

Deidra använder sig av prov i varje delmoment av ett ämne. Provet är det primära verktyget hon sätter 

betyg med. Provet genomsyrar varje moment och sätter ett fokus för eleverna i undervisningen.  

” Senare forskning har väl visat att eleverna faktiskt pluggar bäst och presterar bäst om dom har prov 

att läsa till. Istället för att bara hålla på, som man säger”  

Deidra anser att prov fungerar väl som ett sätt att mäta kunskapen som eleverna besitter och om man 

inte använde sig av prov i skolan skulle man bli tvungen att använda sig av något annat som är 

liknande.  

” Men på något sätt så måste det ju ändå visas den kunskap man har, i någon form av prov eller 

redovisningssituation”  

7.9.6 Betyg Deidra 

Betyget är ett välfungerande sätt att mäta elevernas prestationer. Det ger eleverna ett fokus, vilket 

skapar studiedisciplin, vilket inte skulle ha funnits annars i undervisningen.  
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” Jag tror att det får ganska många elever att skärpa till sig. Som kanske hade inte riktigt haft samma 

fokus utan”  

Betygsättning måste ske genom att eleven presterar något, en uppgift, en arbetsuppgift eller ett prov. 

Eleven är separerad från det den gör, läraren kan inte betygsätta en elev som en person utan läraren 

kan endast betygsätta något som har blivit uträttat av eleven. Det är för svårt och otillförlitligt att på 

något annat sätt bedöma eleverna. 

” För det är inte självklart enkelt att se. Det enda man kan bedöma är ju visad kunskap, man kan ju 

inte gissa vad en unge tänker”  

Betyget är dock inte bara ett instrument för att mäta var eleven befinner sig i betygskalan. Den är även 

ett belöningssystem. Elever som får höga betyg blir motiverade att studera och dem som får låga betyg 

känner sig misslyckade.  

” Jag tror inte alla upplever det som en belöning, det tror jag inte, utan en del kan nog känna det som 

en riktig boja istället. Det tror jag. Men dom det går bra för är det ju säkert så. ”   

Detta är en del av skolans verklighet. Dock är detta faktum något som står utanför vad Deidra kan göra 

åt saken, det är något som kommer med arbetet och det får man som lärare acceptera, menar hon.  

7.9.7 Sammanfattning Deidra 

Intervjun med Deidra tog ungefär en timma. Hon var säker på en del frågor men andra frågor kunde 

det ta tid för henne att nå fram till någon klarhet. Hon tycker att det hon gör är ett viktigt 

samhällsuppdrag, där eleverna fostras till att bli demokratiska medborgare, där de av henne och skolan 

lär sig de grundläggande kunskaperna de behöver för att kunna utföra sin samhällsplikt och kunna 

bevaka sina privata intressen.  

Hon är medveten om en del negativa saker i skolan men hon är inte upprörd över dem utan accepterar 

det som något som inte kan göra så mycket åt som lärare. Hon ser kunskap som något praktiskt 

användbart i nuet men även att en del kunskap kan läras in för att få en framtida praktisk innebörd.  

Elevens kunskap mäts i den prestation eleven utför med sina arbetsuppgifter. Den viktigaste 

arbetsuppgiften för att kunna betygsätta är provet. Provet är inte ett av många verktyg hon 

använder sig av utan den har ett huvudfokus i undervisningen båda för henne som lärare och 

för eleverna.   
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8. Analys 

I detta kapitel kommer jag att analysera intervjumaterialet och försöka besvara mina 

frågeställningar. Jag tänker jämföra lärarnas olika perspektiv med varandra genom att dela 

upp analysen i två delar. Den enda kategorin ska behandla lärarnas likheter och den andra 

deras skillnader. I dessa kategorier kommer jag använda mig av de teorier jag presenterade i 

teorikapitlet för att kunna analysera intervjumaterialet. Efter analysen är gjord kommer jag 

presentera slutsatsen och avsluta arbetet med en avslutande reflektion.  

 

8.1 Likheter 

Alla lärare som har intervjuats har uttryckt ett liknande sätt att se på kunskap. Kunskap är en 

arbetsprestation som eleven uttrycker i skolan, dessa kan variera i olika typer av arbetsuppgifter. Det 

finns dock en arbetsprestation som är den viktigaste för betygsättning och det är provet. Provet 

används främst på grund av kravet på betygsättning från skolan och för att klasserna är stora, om det är 

små klasser har lärarna en koncensus om att prov inte skulle vara lika nödvändigt.  

Skolans fakticitet består för lärarna av yttre krav att uppvisa resultat av deras undervisning. Kraven är 

från ett flertal håll, från staten, rektorn, föräldrar och elever. Kraven tillsammans med stora 

elevgrupper sätter en stark prägel på lärarnas undervisning och på deras inställning till sig själva och 

skolan (Sartre 1971 s 124).  

Betyget är inte någonting enkelt för lärarna, den är mångfacetterad och komplex. Betyget är en del av 

alla praktiska moment i skolan. Eleverna känner av detta och använder sig av que seeking för att sålla 

informationen för att komma fram till vad som är nödvändigt att memorera inför provet (Säljö 1999 s 

199).  

Betyget är inte endast ett neutralt hjälpmedel som är till för att mäta en kunskapsnivå, det är även ett 

belöningssystem. Den belönar de elever som presterar väl i skolan och den bestraffar dem som 

presterar dåligt. Betyget formar skolan och dess praktik. Den formar hur lärarna undervisar och vad 

eleverna studerar (Måhl 1992). 

Provet i detta sammanhang skänker lärarna en auktoritetsutövning som inte blir ifrågasatt, genom att 

peka på siffror i olika prov. Finner lärarna att eleverna uppfattar det som ett objektivt uttryck för deras 

prestation och därför accepterar eleverna detta, vilket även andra personer såsom föräldrar även 

accepterar mycket lättare än om det endast kom ifrån lärarna själva (Måhl 1992).  
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8.2 Skillnader 

Lärarna skiljer sig åt främst och tydligast i två grupper. Den ena gruppen består av Celinda och Deidra 

och den andra av Amanda och Beatrice. Den första gruppen består av NO-lärare och det som är 

gemensamt med och vad som skiljer dem åt från Amanda och Beatrice är att de är SO-lärare och att de 

har en annat förhållningssätt till skolan i dess helhet.  

NO-lärarnas mål med undervisningen och skolans fakticitetet är inte i konflikt med varandra. Detta 

måste komma ur det faktum att deras mål och skolans fakticitet integreras väl med varandra på grund 

av att NO-ämnena är mer tacksamma att undervisa i skolans fakticitet (Sartre 1971 s 127). NO-ämnena 

har en struktur som ska läras ut till eleverna som de ska kunna memorera ungefär som den lärs ut. 

T.ex. det periodiska systemet och Pythagoras sats ska inläras av eleverna som det är, det primära är 

inte att diskutera dem och argumentera. NO-ämnena tillhör den kvantitativa kunskapssynen och därför 

är det enklare att mäta NO-ämnena till proven och genom proven blir de lättare att mäta till 

betygsättningen (Måhl 1992).  

För SO-lärarna förhåller det precis tvärtom, de är upprörda över deras situation. Det finns en stark 

konflikt mellan deras mål med undervisningen och vad skolans fakticitet. För Amanda och Beatrice är 

det primära i skolan, samtal, argumentering, diskussion och analys. Att eleverna själva kan tänka 

kritiskt och lära sig att uttrycka sig individuellt. Att eleverna endast lär sig memomera vad som lärs ut, 

ser de som ett misslyckande med undervisningen.  

På grund av skolans fakticitet blir de tvungna att använda sig av prov med kvantitativa frågor, då 

uppfyller de skolans mål med undervisningen men förnekar samtidigt sitt eget mål och resultatet blir 

en känsla av maktlöshet och moralisk upprördhet (Sartre 1971 s 127).  

Måhl diskuterar i sin bok om att SO-lärare bör lära sig forma proven efter kvalitativa frågor, så att 

provet står i samklang med deras egen undervisning. SO-lärarna uppfattar inte detta som ett fritt val i 

ett vakuum. Skolans fakticitet underlättar för lärarna att undervisa på ett sätt som de själva upplever 

som falskt. Måhl själv menar att kvalitativa frågor är svårare att betygsätta vilket gör att han ständigt 

rör sig inom ett moment 22, där han inte löser problemet han ställer sig inför utan att förskjuter det till 

en annan plats - nämligen provet. Det är därför SO-lärarna inte använder sig av kvalitativa frågor i 

deras undervisning (Måhl 1992).  

8.3 Slutsats 

SO-lärarna är kritiska till skolans betygsystem på grund av att de har andra mål med undervisningen 

än hur den praktiseras. De undervisar på det sättet de gör för att de känner sig tvingade att undervisa 

efter de krav som ställs på dem av skolan. Kraven är att skolan ska poängsätta stora klasser och ge 
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tydliga resultat. För att hålla ryggen fri och uppfylla kraven blir SO-lärarna de som får offra sina mål 

för den faktiska verkligheten de arbetar i.  

Källan till SO-lärarnas moraliska förkastande av betygsystemet finner man i den grundläggande 

motsättningen mellan deras projekt och fakticitet. Motsättningen som uppstår skapar besvikelse, en 

känsla av maktlöshet och förvirring (Sartre 1971 s 124 - 127).  

NO-lärarna är mildare i deras kritik mot betygskolan på grund av deras mål med undervisningen och 

hur den praktiseras inte är i konflikt med varandra. Deras ämnen är mer tacksamma att undervisa i den 

nuvarande skolformen. På grund av att denna motsättning är svag, skapas inte andra motsättningar 

som tar sig i uttryck genom moralisk upprördhet (Sartre 1971 s 124).  

Lärarnas syn på kunskap är integrerad med deras praktiska verklighet. De uppfattar elevens kunskap 

synonymt med hur väl de utför uppgifter i skolan. Lärarna anser att elevernas flitighet ska utgöra 

grundvalen för belöning och betygsättning (Sartre 1971 s 124).  

De anser att prov används på grund av de yttre betingelserna i deras undervisning (stora klasser) och 

provet är nödvändigt för att klara av kraven som finns. Provet är ryggraden i betygsystemet. Provets 

aktualitet genomsyrar varje lektion och fokuserar det pedagogiska innehållet för medvetna elever att 

anpassa sig till (Säljö 1999 s 199).  

Betygsystemet ses inte av någon av lärarna som något enkelt hjälpmedel att mäta kunskap med. 

Betygsystemet ses som något komplext som är med och formar undervisningen ibland utanför lärarnas 

kontroll.  

9. Avslutande reflektion 

När jag började med detta arbete var min uppfattning om betygsättning oproblematisk och 

enkel. Det har nu förändrats, lärarnas verklighet ser jag som något komplext och klurrig, 

svårtolkat och motsägelsefullt.  

Med varje nytt svar följer alltid en fråga. Svaret på min frågeställning föder nya intressanta 

frågor. Finns det fler So-lärare som delar uppfattning med Amanda och Beatrice? Om de är 

många blir det en intressant fråga att ta upp på en politisk nivå.  

En fortsättning på detta arbete skulle kunna vara en av ett kvantitativt slag, där man 

undersöker en stor grupp lärare och deras inställning till betyg, och ser vad resultatet bär med 

sig och vad för intressanta frågor den skulle kunna väcka.  



 26 

Jag är övertygad om att det måste göras en ordentlig kritik av betygsystem i över huvud. 

Behövs det? Fungerar den? För vem och vilka syften? Osv. För det är som Hegel menade att 

det är endast genom kritiken som vi når till ett nytt positivt stadium i utvecklingen (Taylor 

1986 s 1 - 144) 
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11. Bilaga 

 

 Frågor 

 

 

1) Kan du beskriva en situation där du lärt dig något?  

 

2) Varför anser du att det är intressant att lära sig något? 

 

3) Vad anser du är kunskap?  

 

4) Varför är dina ämnen viktiga att lära ut?  

 

5) Vad anser du betyg fyller för funktion när du undervisar?  

 

6) Vad anser du prov fyller för funktion i din undervisning?  

 

7) Har du upplevt en konflikt mellan dig som pedagog och betygsystemet?  

 

 


