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Sker detta?
• Betyg används bland annat för att följa elevers 

kunskapsutveckling, för urval till fortsatta studier och i 
utvärderingssyfte. 


• En hög kvalitet i betygssättningen är också betydelsefull 
när huvudmän använder betygen för uppföljning på 
skolenhetsnivå och som grund för att fördela resurser 
mellan skolenheter.


• Betygssättningen ska vara rättssäker för eleverna samt 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.



Vilket finns starkast reglerat: 
likvärdig bedömning eller 
likvärdig undervisning?



1. Betona faktakunskaper mer


2. Anpassa det centrala innehållet


I vissa kurs- och ämnesplaner är det centrala innehållet väldigt 
omfattande, … … i vissa ämnen är det centrala innehållet inte 
tillräckligt konkret. 


3. Tydliggöra skillnaden mellan årskurser och kurser i det 
centrala innehållet


4. Förbättra kunskapskraven


…kunskapskraven göras mindre omfattande och mindre 
detaljerade. Därmed kan man komma åt problemet att en elev 
kan få ett lägre betyg bara för att eleven inte har kunskaper 
motsvarande en viss del av ett kunskapskrav. Vi går också vidare 
med att undersöka om vi kan formulera kunskapskraven med 
mer ämnesspecifika begrepp och förmågor.
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KK
• Läraren använder kunskapskraven som ett verktyg för att 

bedöma elevens kunskaper vid betygssättningen. 
Kunskapskraven är således inte mål för undervisningen 
utan medel för att sätta betyg. De är därför inte avsedda 
som grund för planering eller genomförande av 
undervisningen. 
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• Hur undervisar vi i 


• ”Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och 
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga 
uttryck samt grammatiska strukturer.” i årskurs 6.


• Eller: 


• ”Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och 
matematiska situationer och inom andra ämnesområden”. i åk 7.


• Eller: 


• ”Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 
samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.” i åk 2.


• Eller för förskolan: 


• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften,  



Dokumentation
• Det är läraren som bestämmer vilken dokumentation som 

ska göras och hur.


• Därför behöver lärare, skolledningar och förvaltningar vara 
överens. Dvs det är olyckligt om man arbetsleder mot 
professionens professionalism.


• Man är tydligt kritisk mot digitala matriser och system.


• (58 % av lärarna skulle inte dokumentera som de gör om 
de inte var tvungna).

”Det finns inga krav på att läraren ska 
dokumentera alla kunskaper vid både formella 
och informella bedömningssituationer. Det 
finns inte heller några bestämmelser om hur 
dokumentationen ska utformas”
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• Detaljerade matriser kan leda till att begränsade underlag 
ges samma vikt som mer omfattande underlag. 


• En sådan matris kan också göra att läraren på förhand 
tvingas dela upp undervisningen och bedömningssituationer 
i förhållande till varje del i de upp- delade kunskapskraven. 


• Detta riskerar då att begränsa lärarens möjligheter att vara 
flexibel och att anpassa sin undervisning efter elevernas 
behov och förutsättningar. En annan risk är att lärarens 
möjligheter att ge eleverna väl avvägd och framåtsyftande 
återkoppling begränsas. 
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Min tolkning
• Betygsättning och dokumentation för/av denna är lärarnas område. 


• NP ska särskilt beaktas. 


• Skapa rutiner för ”kontroll” av överensstämmelse


• För samtal om det inte finns. OBS det är inte ”fel” om 
överensstämmelse saknas, det betyder bara att något annat 
också beaktats.


• Systematiska avvikelser behöver noteras och analyseras.


• Man måste hålla i minnet att NP inte alltid är av samma kvalitet/
svårighetsgrad etc.



Hur kan man använda det allmänna 
rådet och Skolverkets arbete kring 

ämnesplaner för utveckling av 
undervisning? 

Tydligare kunskapsuppdrag

Tydligare ämneskunskapsfokus - 
motiverande

Diskutera syftet

Lärares autonomi i betygsättning - 
stärka professionalitet

Samplanering av innehåll för att uppnå 
syftet - mer motiverande än hur man 

bedömer bäst



Vad är bedömning och vad 
är undervisning?

• För att veta var de är måste vi pröva dem där de är


• Vad ska kunna under processen är inte samma sak som 
slutprodukten



Varför sätter vi betyg? 

För vem gör de nytta? 

På vilket sätt? 

Har vi blivit betygsneurotiker?





Problem vid utvärdering
• leder till rädsla bland personalen för att förändras eller visa upp vad 

man gör 

• manipuleras för att passa det som efterfrågas 

• är bara det man mäter som blir det viktiga 

• leder till förflackning av undervisning mot det som är enkelt att mäta 

• tar tid från viktigt annat arbete 

• tar bort professionell autonomi hos lärare 

• Datnow & Park 2014 (mfl)



Digitala lärplattformar

Källa: Lärarbörbundet 2019. Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar





Jarl, Blossing & Andersson 2017

• målinriktad ledning 

• kollektiv organisering av ledningen 

• målinriktad ledning på förvaltningsnivå 

• samarbete med fokus på undervisning 

• höga förväntningar på eleverna 

• kartläggning och uppföljning av elevernas 

kunskaper 

• anpassning av undervisningen 

• lärarledarskap i klassrummet (sid. 70) 



Varje skolas utveckling
• Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 

nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så 
sker. 

• Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan ska 
utvecklas kvalitativt. 

• Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs 
upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 

• Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan 
skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 
hemmen som med det omgivande samhället.

Sammanfattning av skollagens skrivningar om systematiskt kvalitetsarbete.



Varje lektions utveckling
• Undervisningen måste utvecklas så att den svarar mot de 

nationella målen. Lärarna har ett givet ansvar för att så sker. 

• Den dagliga undervisningen och lärarnas professionella 
ansvar för utvecklingen av den är förutsättningar för att 
skolan ska utvecklas kvalitativt. 

• Detta kräver att undervisningen ständigt prövas, resultaten 
följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
utvecklas. 

• Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel med och 
mellan lärarna under rektors ledning.



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Bedömnings-
informationen anses 
avspegla elevernas 
förmågor snarare än 
som ett resultat av 
undervisningen.

Bedömnings-
informationen 
studeras i syfte att 
hitta konsekvenser 
för undervisningen 
och man utgår från 
att lärare kan 
använda sig av den 
informationen för att 
tillgodose de 
lärandebehov vi har 
identifierat hos 
eleverna.

Bedömnings-
informationen 
analyseras noga i 
syfte att hitta 
specifika 
konsekvenser för 
undervisningen och 
det professionella 
lärandet.

Använda bedömningsinformation iför att förstå det 
professionella lärandets konsekvenser



”Undervisningen	i	ämnet	samhällskunskap	ska	sy6a	7ll	a8	eleverna	utvecklar	kunskaper	om	hur	individen	och	
samhället	påverkar	varandra.	Genom	undervisningen	ska	eleverna	ges	möjlighet	a8	utveckla	en	helhetssyn	på	
samhällsfrågor	och	samhällsstrukturer.	I	en	sådan	helhetssyn	är	sociala,	ekonomiska,	miljömässiga,	rä8sliga,	mediala	
och	poli7ska	aspekter	centrala.		
Undervisningen	ska	ge	eleverna	förutsä8ningar	a8	se	samhällsfrågor	ur	olika	perspek7v.	På	så	sä8	ska	eleverna	
utveckla	förståelse	för	sina	egna	och	andra	människors	levnadsvillkor,	betydelsen	av	jämställdhet,	hur	olika	intressen	
och	åsikter	uppstår	och	kommer	7ll	u8ryck	och	hur	olika	aktörer	försöker	påverka	samhällsutvecklingen.	Vidare	ska	
undervisningen	ge	eleverna	möjlighet	a8	förstå	digitaliseringens	betydelse	för	samhällsutvecklingen	och	för	den	
personliga	integriteten.	
Undervisningen	ska	ge	eleverna	verktyg	a8	hantera	informa7on	i	vardagsliv	och	studier	och	kunskaper	om	hur	man	
söker	och	värderar	informa7on	om	samhället	från	olika	källor.	Genom	undervisningen	ska	eleverna	också	ges	
förutsä8ningar	a8	utveckla	kunskaper	om	hur	man	kri7skt	granskar	samhällsfrågor	och	samhällsstrukturer.	Eleverna	
ska	vidare	ges	möjlighet	a8	utveckla	kunskaper	om	samhällsvetenskapliga	begrepp	och	modeller.	Undervisningen	
ska	bidra	7ll	a8	eleverna	utvecklar	förtrogenhet	med	de	mänskliga	räGgheterna	och	med	demokra7ska	processer	
och	arbetssä8.	Den	ska	också	bidra	7ll	a8	eleverna	7llägnar	sig	kunskaper	om,	och	förmågan	a9	reflektera	över,	
värden	och	principer	som	utmärker	e9	demokra<skt	samhälle.	Vidare	ska	undervisningen	ge	eleverna	möjlighet	a8	
utveckla	sin	förståelse	för	vad	det	innebär	a8	vara	en	ak7v	och	ansvarstagande	medborgare	i	e8	snabbt	föränderligt	
samhälle.	
Genom	undervisningen	ska	eleverna	ges	möjlighet	a8	u7från	personliga	erfarenheter	och	aktuella	händelser	u8rycka	
och	pröva	sina	ställningstaganden	i	möten	med	andra	uppfa8ningar.	Därigenom	ska	eleverna	s7muleras	a8	engagera	
sig	och	delta	i	e8	öppet	meningsutbyte	om	samhällsfrågor.		

Genom	undervisningen	i	ämnet	samhällskunskap	ska	eleverna	sammanfa8ningsvis	ges	förutsä8ningar	a8	utveckla	
sin	förmåga	a8	reflektera	över	hur	individer	och	samhällen	formas,	förändras	och	samverkar,	analysera	och	kri7skt	
granska	lokala,	na7onella	och	globala	samhällsfrågor	ur	olika	perspek7v,	analysera	samhällsstrukturer	med	hjälp	av	
samhällsvetenskapliga	begrepp	och	modeller,	u8rycka	och	värdera	olika	ståndpunkter	i	7ll	exempel	aktuella	
samhällsfrågor	och	argumentera	u7från	fakta,	värderingar	och	olika	perspek7v,	söka	informa7on	om	samhället	från	
medier,	internet	och	andra	källor	och	värdera	deras	relevans	och	trovärdighet,	och	reflektera	över	mänskliga	
räGgheter	samt	demokra7ska	värden,	principer,	arbetssä8	och	beslutsprocesser.”



Skolverkets ny allmänna råd 
om betyg och betygsättning 

tycks bryta en trend och 
lägga mer ansvar och tillit 

på läraren.



Docendo discimus,


