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Sammanfattning 

Studien är kvalitativ till sin karaktär och halvstrukturerade intervjuer med spansklärare har 

genomförts. Resultatet har analyserats utifrån en läroplansteoretisk inriktning. Syftet har varit att 

undersöka spansklärares uppfattningar av den aktuella kursplanen med fokus på deras 

bedömningsarbete utifrån kunskapskraven. Undersökningens huvudsakliga resultat visar att 

lärarna känner sig osäkra i hur kunskapskraven i kursplanen ska tolkas och användas i 

bedömningen. Informationen kring hur den aktuella kursplanen ska användas har varit bristfällig. 

De menar att begreppen är svårtolkade och att bedömningen varje lärare gör därmed blir 

subjektiv. Erfarenhet och läromedel används för att avgöra vad eleverna ska kunna. Lärarna anser 

även att varken elever eller föräldrar förstår kunskapskravens formuleringar. Samtidigt som 

lärarna menar att kunskapskraven är svårförståeliga framkommer att deras bedömning blivit mer 

strukturerad, kontinuerlig och med en tydligare förankring i kunskapskraven jämfört med deras 

bedömningsarbete under tidigare kursplan. 
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Bakgrund 

Bedömning – en historisk tillbakablick 

Bedömningen inom skolans värld har under olika tidpunkter haft olika funktioner och dessa har 

syftat till att uppfylla de behov som samhället har av utbildning och vad eleverna förväntas lära 

sig (Korp, 2003:25). Utbildningssystemet har i Sverige genomgått flera förändringar och under 

1900-talet kan sättet att se på skolans uppdrag och bedömning av elevernas kunskaper kopplas till 

reformerna från ett absolut system till ett normrelaterat system samt införandet av ett målrelaterat 

system som är gällande även idag. 1900-talet kännetecknades av en allt starkare tilltro till 

bedömning som en form av mätinstrument av elevernas kunskaper. Samhället genomgick stora 

förändringar i och med industrins framväxt och seklets mitt kännetecknades av en hög 

ekonomisk tillväxt. Ett behov av välutbildade ungdomar växte fram och funderingar kring hur 

urvalet till bland annat läroverk och universitetet skulle genomföras blev alltmer aktuellt.  Det 

absoluta systemet där innehållet som eleverna skulle lära sig var bestämt på förhand och där 

uppförande låg till grund för bedömning fanns kvar fram till 1960-talet (Samuelsson, 2012:23). 

Det förändringsarbete som påbörjades redan efter andra världskrigets slut ledde fram till 

införandet av grundskolan och på 1960-talet förespråkades nu istället ett behov av att rangordna 

elever. Det normrelaterade systemet infördes, vilket innebar att eleverna bedömdes ”i relation till 

andra elevers prestationer”. Detta system kom att ifrågasättas under 1970-talet och man menade 

att det inte mätte elevernas faktiska kunskaper. Istället infördes under 1990-talets början det 

målstyrda systemet vilket innebar generella och kvalitativa kunskapsmål där både lärare och 

kommuner nu fick större ansvar i att konkretisera och förmedla innehållet i läroplanen 

(Samuelsson, 2012:30–31). Reformen innebar således en omfattande förändring rent 

organisatoriskt, eftersom riksdagen nu inte skulle besluta detaljerade regler för skolan utan 

snarare ta beslut om övergripande mål men också ansvara över att kontrollera och utvärdera 

skolverksamheten (Jarl et al, 2007:38; Andersson, 2002:157). De målrelaterade läroplanerna och 

kursplanerna skiljer sig åt då de inte innehåller specifikt stoff som lärare måste bygga sin 

undervisning på utan innehåller snarare formuleringar och begrepp där en kunskap fungerar som 

ett verktyg för lärande framhålls. I och med detta ställs nya krav på lärarprofessionen, eftersom 

de nu måste beakta det som tidigare var läroplansteoretiska frågor, exempelvis urval av stoff och 

”organisation av kunskap”. Styrningen kom nu att ändras från att styra vad som ska ingå i 

utbildningen utan snarare av vad som blir utbildningens resultat och konsekvenser, det vill säga 

vad utbildningen genererar (Lundgren, 1999:33–34, 36–39). 1994 års läroplan och medföljande 

betygsreform ville komma bort från den typ av kunskaps- och bildningsideal som tidigare varit 

knutet till att enkelt kunna mäta elevernas kunskaper. Istället ville man nu utgå från varje individs 
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förmågor och utveckling och därmed lanserades en ny syn på kunskap som hade kritiskt tänkande 

och reflektionsförmåga som nya utgångspunkter (Lundahl: 2006:2).  

Under 2011 genomfördes en ny reform där skolan fick nya styrdokument. Denna reform 

innebar dock inget systemskifte, eftersom grundtankarna i det mål- och kriterierelaterade 

systemet lever kvar under andra formuleringar. Visserligen har betygsstegen blivit fler men 

innehållet i kursplanerna fortsätter att vara relativt ospecificerat och där begrepp som mål- och 

betygskriterier har ersatts av begreppet kunskapskrav (Samuelsson, 2012:21,31).  

De nya styrdokumenten - syfte och utmaningar 

Ett av motiven för de nya läroplanerna och tillhörande kursplaner och betygsskalor var att dessa 

ska bli tydligare och därmed göra utbildningen mer likvärdig. Det ska i och med fler betygssteg 

underlätta för lärare i deras bedömning av elevernas kunskaper då de är mer preciserade än 

tidigare gällande måluppfyllelse samtidigt som informationen även blir tydligare för elever och 

vårdnadshavare genom att kunskapsutvecklingen hos eleverna bättre synliggörs (SOU, 2008:7). 

Tidigare studier som gjorts kring bedömning menar att det sedan införandet av ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem 1994 finns ett stort behov av att utveckla kunskaperna kring 

bedömning- och betygsättning (Se bland andra Selghed, 2004 och Tholin, 2006). Det finns stora 

skillnader i hur lärare tolkar och tillämpar betygssystemet och lärare förstår inte i full utsträckning 

de antaganden som de nya betygen grundas på. Införandet av nya betygsskalor 2011 är en 

revidering av det rådande mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och frågan är om detta 

gäller även denna reform. Även internationella studier som gjorts kring bedömning i 

målrelaterade system visar på att mer kunskap behövs kring bedömning i ett sådant system, då 

aspekter utanför kursplaner ofta vägs in i betygssammanhang (Se bland andra McMillan, 2001 

och Hay & McDonald, 2008).  

Få studier har dock gjorts gällande hur lärare i moderna språk i grundskolans senare år 

upplever den aktuella reformen då fokus har varit gymnasiets styrdokument. Få studier har även 

gjorts kring det system som infördes 2011 och framför allt kring kursplanerna i moderna språk. 

Jag anser att frågor om hur förändringen upplevs just i grundskolan och inom språkämnet är 

högst relevant att studera framförallt därför att grundskolan saknar nationella kunskapskrav i 

moderna språk för årskurs 7 och 8 och har istället kraven formulerade i form av vad eleverna ska 

ha uppnått i årskurs 9 (Skolverket, 2011a). Denna kursplan är därmed skild från just den kursplan 

i moderna språk som gymnasieskolan använder sig av.  

Med avstamp i detta vill jag genom denna studie undersöka reformen genom intervjuer med 

spansklärare i grundskolans senare år. Studiens övergripande syfte är därmed att beskriva lärarnas 

upplevelser av den nya kursplanen med tillhörande betygskriterier. Undersökningen ska se till hur 

lärarna handskas med just avvägningen av kunskapsnivå för att kunna göra en bedömning då 

kursplanen för moderna språk i grundskolan saknar kunskapskrav efter varje avslutad årskurs. 
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Valet av spansklärare grundas i att jag är blivande spansklärare och att det blir en lämplig 

avgränsning för det tidsutrymme som finns till förfogande för denna uppsats.  

Innehållet i kursplanen för moderna språk 

Den aktuella kursplanen för moderna språk för grundskolan är uppbyggd kring rubrikerna syfte, 

centralt innehåll samt kunskapskrav. I syftet motiveras ämnets roll i skolan samt vilka 

övergripande mål som undervisningen syftar till. Ett av huvudsyftena för moderna språk är att 

eleverna ska ”kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”. Efter syftesformuleringen följer 

det centrala innehållet som säger vilka områden som undervisningen ska behandla och därefter 

följer kunskapskraven. Kursplanen betonar genomgripande språkliga förmågor och färdigheter. 

Med detta avses att språket ska kunna användas av eleverna. Eleverna ska genom 

språkundervisningen ges förutsättningar att kommunicera på spanska och således är det en 

funktionell syn på språkundervisningen. Det handlar om förmågorna lyssna, läsa, tala, skriva och 

samtala som lyfts fram i kursplanen genom begreppen reception, produktion och interaktion. Eleverna 

ska enligt kunskapskraven visa färdigheter inom dessa förmågor, exempelvis ska eleven för att nå 

kunskapskravet C kunna ”uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar” i 

muntlig och skriftlig interaktion (Skolverket, 2011b; Skolverket 2011c:6).  

Kunskapskraven beskriver vilka mål eleverna ska ha uppnått i moderna språk i årskurs 9 och 

där målen är uppdelade i kvalitativt skilda nivåer; E, C och A. Dessa kan kompletteras med B och 

D om man inte når upp till samtliga kunskapskrav inom exempelvis A men till övervägande del så 

kan eleven få ett B. Kunskapskraven innehåller vissa fetstilta begrepp som ska visa på 

progressionen mellan de olika stegen, till exempel ”enkelt och begripligt”, ”relativt tydligt och 

relativt sammanhängande” (Skolverket, 2011a:11–12, Skolverket 2011b). Kunskapskraven är det 

som tidigare kursplaner benämnde betygskriterier och bokstäverna E till A är de olika 

betygsstegen (Samuelsson, 2012:21,31). I denna uppsats används kunskapskrav och 

betygskriterier synonymt.  

Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en litteraturöversikt där tidigare forskning om bedömning i 

målrelaterade system och studiens teoretiska perspektiv kartläggs. Det teoretiska perspektivet 

utgår från en form av läroplansteori som fokuserar på hur beslut tas emot och verkställs i 

skolorna.  Därefter följer studiens syfte och frågeställningar följt av metodkapitlet där den 

kvalitativa metoden förklaras och diskuteras. Nästkommande kapitel är det som berör studiens 

resultat, vilket följs av analyskapitlet som kopplas till de teoretiska utgångspunkterna. Därefter 

följer ett diskussionskapitel där paralleller dras till tidigare forskning samt eventuella 

konsekvenser som studiens resultat kan få gällande bedömning. Slutligen redogörs för studiens 

huvudsakliga slutsatser och förslag till vidare forskning i konklusionen. 
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Litteraturöversikt 

Nedan följer en presentation av ett urval av tidigare forskning kring bedömning genomförd både 

i Sverige och internationellt där utbildningssystemet är målrelaterat. Den tidigare forskningen 

baseras på olika studier kring bedömning men inte specifikt på forskning gjord inom moderna 

språk. Detta eftersom att bedömning inom moderna språk här ses som ett fall av en mer generell 

bedömningsproblematik. Denna problematik går att finna i nedanstående forskning och är 

således inte något utmärkande enbart för moderna språk. Dessutom finns få studier inom 

moderna språk som behandlar just uppfattningen av styrdokumenten och dess tillämpning i 

bedömningsarbetet. De internationella studierna som tas upp är ett begränsat urval från den 

internationella forskningen kring bedömning. Studierna valdes ut eftersom att de behandlar 

lärares uppfattningar av bedömning och betygsättning.  De visar även på svårigheter förknippade 

med implementeringar av olika skolreform, vilket gör att studierna hamnar nära den berörda 

undersökningens syfte. 

Efter den tidigare forskningen följer uppsatsens teoretiska perspektiv som dels består av en 

läroplansteoretisk ansats samt en redogörelse för olika sätt att se på bedömning utifrån de 

bedömningstraditioner som genomsyrat olika tider. 

Tidigare forskning kring bedömning 

Forskningen kring bedömning och betyg är omfattande vilket gör att detta kapitel endast redogör 

för ett axplock av de studier som gjorts kring ämnet. Däremot ger studierna en god inblick i just 

lärares perspektiv kring bedömning och betygsättning, vilket är det som denna studie valt att 

fokusera på. Studierna behandlar hur lärare upplever olika skolreformer, vad lärare väger in i sin 

betygsättning, vilket betygsunderlag de har och hur de använder sig av gällande styrdokument i 

sitt bedömningsarbete och i sin betygsättning.  

I sin avhandling från 2001 redogör Törnvall (2001:158–160) för hur lärare och elever i 

grundskolan ser på bedömning efter övergången från det relativa betygssystemet till det 

målrelaterade. I studiens resultat framkommer att lärarna menar att de befinner sig i en 

konfliktsituation eftersom deras bedömningsarbete strider mot det som framgår i läroplanen. 

Lärarna är medvetna om att den nya kunskapssynen där elevens förmåga att förstå, tolka och 

analysera betonas inte stämmer överens med de rent faktabaserade prov som normalt sett utgör 

underlaget för deras bedömning. De uttrycker en önskan om att kunna tillämpa en bedömning 

som ser till ”elevens hela kompetens” men att de saknar kunskaper om hur de ska gå tillväga för 

att få ett bedömningsarbete som överensstämmer med styrdokumenten. Dessutom ser de 

alternativa bedömningsformer som alltför tidsödande.  
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En avhandling som även denna behandlar lärares upplevelser av införandet av nytt 

betygssystem är Selgheds avhandling Ännu icke godkänt, från 2004. Resultatet från Selgheds 

intervjustudie visar bland annat att lärarna ofta gör paralleller till det tidigare normrelaterade 

systemet. Precis som i Törnvalls studie menar lärarna att bedömningsformer som rent 

traditionella faktakunskapsprov inte längre är tillräckliga som bedömningsunderlag i och med 

läroplanens nya kunskapssyn. Men de har svårigheter i att hitta en bättre lämpad 

bedömningsform. Lärarna talar om att mål och kriterier ska styra betygssättningen men de har 

svårigheter med att precisera dessa mål. Det fanns även en kategori lärare som uppfattade det 

målrelaterade betygssystemet som synonymt med det normrelaterade (Selghed, 2004:123–136).  

Lärarna anser att stegen är otillräckliga samt att betygssystemet som verktyg är tidskrävande och 

inte komplett. Lärarna menar att betygsstegen är för teoretiskt lagda och studien fann utsagor 

som visade att man anser sig kunna sätta betyg utan nationella riktlinjer (Selghed, 2004:177–184). 

Man ansåg att betygssystemet ger otillräckligt stöd i lärarnas bedömning av eleverna, planering 

samt genomförande av undervisningen (Selghed, 2004:150;160) 

De resultat som Selghed och Törnvall redogör för i sina studier visar likheter med andra 

studier som gjorts under ungefär samma tidsperiod. Hur det nya betygssystemet fungerade i 

grundskolan lyfts fram av Tholin som i sin studie från 2003 finner att det saknas en tydligt uttalad 

vilja i hur betygssystemet ska fungera, framför allt då nationella kriterier saknas för vissa årskurser 

(Tholin, 2003:123). Även Skolverkets rapport från år 2000 där 20 kommuner granskats visar att 

såväl staten som skolorna underskattat de svårigheter som tycks vara förenade med det nya 

systemet och att det saknas förutsättningar för lärarna att på riktigt kunna sätta sig in i det nya 

systemet för att kunna förstå och implementera detta på ett tillfredsställande sätt. Som en följd av 

detta fanns stora brister gällande en likvärdig och rättvis betygssättning. På kommunal nivå fanns 

brister i hur man praktiskt lyckats att tillämpa det nya systemet i form av skillnader i kunskapssyn, 

pedagogers kännedom om systemet samt vilken dokumentation som ska ske (Skolverket, 

2000:59, 167,171). 

Under 2008 undersökte Annerstedt & Larsson idrottslärares erfarenheter av det målrelaterade 

betygssystemet. Genom att intervjua idrottslärare ville de få fram hur lärare resonerar kring 

betygen och vad som avgör i betygssättningen av eleverna samt belysa betygssystemets flera 

dimensioner. Ett av deras huvudresultat är att det råder stor skillnad i på vilka grunder man sätter 

betyg som idrottslärare och även hur betygssystemet tolkas. Författarna menar att en rättvis och 

likvärdig betygsättning är långt ifrån uppfylld då betyg ofta sätts på godtyckliga grunder, vilket i 

sin tur gör att det råder stora skillnader i betygssnitt skolor och emellan (2008:99–112). Således 

verkar implementeringen av det nya betygssystemet inte ha ändrats nämnvärt sedan Skolverkets 

publikation år 2000. 

Korp har i sin avhandling redogjort för sin studie om betygsättning och användning av 

nationella prov i undervisningen och hur detta skiljer sig mellan olika gymnasieprogram. I 

resultaten framkommer precis som i Selghed samt Annerstedt och Larssons studie att lärare väger 



 

10 

 

in faktorer som beteende och attityd när de sätter betyg och att detta är ett tecken på att det 

normrelaterade systemet fortfarande lever kvar.  Vidare saknas ett samarbete lärare emellan kring 

arbetet med betygen och lokala kursplanen vilket är en förutsättning för det mål- och 

kunskapsrelaterade systemet (2006:240–241). De nationella proven var även ett sätt att garantera 

likvärdigheten i betygsättningen men det har visat sig att förberedelser för de nationella proven, 

rättningen av dem samt användningen av dem skiljer sig även här mellan lärare, skolor och 

program (Korp, 2006:262). 

Tholin (2006:12–13) publicerade samma år som Korp sin avhandling Att kunna klara sig i 

ökänd natur där skolornas arbete med lokala kursplaner studerats. Dessutom undersöktes hur 

skolorna handskades med avsaknaden av kriterier för årskurs 8. Tholins resultat visar precis som 

föregående studier att skolorna saknade tillräcklig kunskap om betygssystemets funktion samt att 

man har haft svårigheter att kunna koppla sina lokala kursplaner till de nationella 

styrdokumenten. Gällande tillvägagångssätt med bedömning och betygssättning i årskurs åtta 

menar Tholin att svårigheten delvis kan förklaras med att riksdagen beslutade om ett nytt 

betygssystem utan att ha diskuterat hur årskurs åtta ska hanteras. Han menar att för lite 

information och fortbildning har försvårat möjligheterna för skolorna att förstå hur det nya 

systemet ska tolkas och tillämpas vilket gjort att de lokala kriterierna oftast är snarlika de 

nationella. Skolorna saknar kunskaper om hur de nya idéerna och begreppen i de centrala 

dokumenten ska användas och väger in faktorer såsom flitighet och ambition i de lokala 

kursplanerna (Tholin, 2006:168–170). Icke tillräckliga föreberedelser inför reformen var även 

något Skolverket belyste i sin rapport från år 2000.  

Bedömning ur ett internationellt perspektiv 

I en studie av McMillan (2001:20,22) i Virginia studerades lärares tillvägagångssätt med 

bedömning och betygsättning på Middle School och High School.  I resultaten framgår precis 

som i de svenska studierna att lärarna använder sig av en rad olika tillvägagångssätt och tekniker 

samt att många olika faktorer väger in i bedömningen och betygsättningen. Lärare använder ofta 

någon form av normrelaterad betygsättning, trots att betygsskalorna i skoldistriktet är utformade 

likt kriterier. McMillan (2001:28,30) menar att det finns ett behov av att lärare gemensamt 

diskuterar bedömning och betygsättning och att mer forskning behövs angående lärares 

betygssättningsförfarande.  

En annan studie genomförd i USA, Kalifornien, av Brayton Cox (2011:67–71) handlar om hur 

lärare på High School upplever en skolreform som syftar till att ge lärarna en gemensam 

referensram för en mer målrelaterad betygsättning. Resultaten visade att även om lärarna var 

positiva att ha samma bedömningspolicy så hade de skilda uppfattningar om riktlinjerna i 

skolreformen (Brayton Cox, 2011:75). Lärarnas subjektiva uppfattning om betygsättning var 

avgörande även efter reformens införande och det rådde en stor skillnad i hur man såg på dessa 

riktlinjer och huruvida man tillämpade dessa eller inte. Vidare så använde lärarna sig av 
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traditionella prov med ”multiple choice-frågor” för att bedöma elevernas kunskaper, vilket inte 

överensstämmer med en formativ bedömning (Baryton Cox, 2011:80–83).   

Hay & McDonalds (2008:157, 159–161) studie som handlar om hur idrottslärare i Australien 

resonerar kring bedömning. Studien visar att lärarna först och främst använder sin ”magkänsla” 

framför de målinriktade kursplanerna då de bedömer elevernas prestationer. De använder snarare 

sin erfarenhet i sin bedömning än förlitar sig på kursplanens kriterier. Lärarnas subjektiva 

förväntningar på eleverna påverkar deras bedömning då engagemang och attityd vägs in. Studien 

visar således likheter med Annerstedt & Larssons studie där lärarna tycktes sätta betyg på 

tveksamma grunder. Hay & McDonald (2008:163–165) betonar vikten av att man måste rikta mer 

uppmärksamhet åt att klargöra och precisera de officiella riktlinjer som finns att tillgå för lärarna i 

sin bedömning, något som även framgått i svenska studier kring bedömning. Således visar de tre 

studierna McMillans samt Brayton Cox på svårigheterna i att rent praktiskt tillämpa en mål- och 

kriterieinriktad betygsättning, eftersom både subjektiva faktorer samt gamla traditioner från 

tidigare system fortfarande används av lärarna.  

Sammanfattning 

Såväl de studier genomförda i Sverige som de gjorda i USA och Australien visar att bedömning 

och betygsättning i ett målrelaterat system ofta görs på till viss del godtyckliga eller subjektiva 

grunder. Detta påverkar möjligheten till en likvärdig och rättvis bedömning. Lärarna i samtliga 

studier har i teorin kunskaper om just hur man ska bedöma med ett mål- och resultatinriktat 

betygssystem men att bedömningen rent praktiskt även innefattar lärarnas subjektiva omdömen. 

Detta kan förklaras med att lärarna har bristande kunskaper när det gäller förståelsen av 

kursplanen innebörd samt att man istället för de officiella riktlinjerna använder sin erfarenhet i 

högre grad i sitt bedömningsarbete och i sin betygsättning.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska perspektiv som uppsatsen grundar sig i är dels läroplansteori som inriktar sig på hur 

beslut tas emot på lokal nivå och dels olika sätt att se på kunskapsbedömning. Olika synsätt på 

bedömning beskrivs nedan, framför allt för att visa på hur man idag ser på bedömningens 

funktion men också för att visa vilken utgångspunkt uppsatsen har i synen på 

kunskapsbedömning.  
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En läroplansteoretisk ansats 

Studien har en läroplansteoretisk utgångspunkt. Läroplansteori innebär idag ett vitt fält av olika 

teoretiska inriktningar som har kommit att innefatta en rad olika forskningstraditioner som ofta 

är skilda åt i sin natur. Begreppet läroplansteori är således ett abstrakt begrepp med flera olika 

teoretiska inriktningar (Lundgren, 2007:29). Läroplan är inom läroplansteorin ett vidare begrepp 

än just det konkreta styrdokumentet läroplan. Det liknar engelskans curriculum och innefattar även 

det synsätt och de värderingar som finns bakom just en reell läroplan (Lundgren, 1989:21).  

Sett till begreppet läroplan kan urskiljas tre nivåer som blivit intresse för olika 

forskningsstudier med läroplansteoretisk inriktning. Den första nivån handlar om vilka 

föreställningar, idéer och värderingar som ligger till grund för en viss läroplan. Denna nivå 

handlar om hur den historiska utvecklingen har betydelse för vad som ses som relevant kunskap 

värd att formulera i läroplanen. Den andra nivån behandlar hur en läroplan utarbetas rent 

konkret. Här studeras beslutsprocesserna bakom utformandet av en läroplan. Den tredje nivån 

avser hur en läroplan styr den verkliga undervisningen. Här handlar det därmed om hur 

läroplanen påverkar undervisningen, innehållet samt elevernas socialisationsprocess. Således 

handlar det om läroplanens grad av styrning över undervisningsprocessen (Lundgren, 1989:21–

22).  Denna studie inriktar sig främst på den tredje nivån inom läroplansteorin eftersom studien 

handlar om hur lärarna upplever kursplanen i sitt faktiska arbete.  Ramfaktorteorin är en 

utgångspunkt för studien och beskrivs nedan tillsammans med aktuella läroplansteoretiska 

begrepp som läroplanskod, formuleringsarena och realiseringsarena.  Tillsammans visar dessa på 

sambandet mellan olika stadier av läroplanens utformande och implementering.  

Ramfaktorteorin möjliggör förståelsen av hur tillämpningen av politiska beslut på olika nivåer 

möjliggörs på skolorna och lärarnas roll i detta. Dahllöf lade med sin avhandling Skoldifferentiering 

och undervisningsförlopp grunden för en ny form av utvärderingsforskning som inte bara konstaterar 

varför skolan fungerar mer eller mindre bra i olika avseenden utan nu kunder ge en förklaring till 

detta. I sin avhandling började Dahllöf således utvecklingen av ramfaktorteorin (Lundgren, 

1984:70). En ram är enligt Dahllöf faktorer som regleras statligt, det vill säga administrativa, 

juridiska och fysiska ramar. Ramarna sätter därmed gränser för den faktiska undervisningen i 

skolan. Således förklarar Dahllöfs modell hur statliga beslut reglerar och begränsar den faktiska 

undervisningen (Dahllöf, 1967: passim; Lundgren, 1984:71). Gällande ramarna ska dessa inte 

förstås som om att ramarna orsakade vissa processer utan snarare att dessa ramar gör vissa 

undervisningsprocesser möjliga eller omöjliga (Lundgren, 1999:33–34, 36–39; Lundgren, 

1972:40–42).  

Lundgren vidareutvecklar teorin genom att förutom de strukturella ramarna även undersöka 

de inre processerna som sker i klassrumssituationer, där de yttre juridiska ramarna kan påverka 

just de inre processerna i klassrummet (Lundgren, 1984:76). Här är begreppet kod centralt, vilket 
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visar på ramarnas reproducerande karaktär (Lindblad et al, 1999:99). Allt det som läroplanen 

betonar utgör enligt Lundgren en kod. Denna fastslår vad utbildningen har för mål, vad som ska 

vara innehållet och vilken metod som ska användas. Koden fastslår vad som ska ses som relevant 

kunskap och innehåller de värden, normer och traditioner som undervisningen ska reproducera. 

Kod handlar därmed om de samlade principer som framträder i läroplanen och handlar om de 

uttalade och icke uttalade principer som visar hur mål skapas och hur innehåll väljs ut för att 

organisera lärandet. Dessa koder skapas i relation till de ramar som skolan formas utefter 

(Lundgren, 1989:15–16; Lundgren, 2007:27). Således är Lundgrens läroplansteori inne både på 

den första och andra nivån som nämnts ovan och kan ge en förklaring till hur dessa påverkar 

själva implementeringen på den tredje nivån.  

Då studien inriktar sig på den tredje nivån inom läroplansteoretiska inriktningar, är det 

relevant att förklara implementeringen i relation till hur läroplaner formuleras, det vill säga 

relationen mellan de olika nivåerna av läroplansteoretiska inriktningar som nämnts ovan. Här har 

Lindensjö & Lundgren bidragit till den läroplansteoretiska inriktningen genom begreppen 

formuleringsarena och realiseringsarena.  Inom formuleringsarenan konstrueras politikernas mål för 

utbildningen och detta konkretiseras i form av mer objektiva underlag för mål och innehåll. Flera 

olika aktörer med skilda intressen deltar inom formuleringsarenan. Trots meningsskiljaktigheterna 

aktörerna emellan finns en vana i att komma fram till beslut med hjälp av olika lösningar och 

kompromisser. Således kan denna arena trots variationen i intressen, ses som relativt 

sammanhållen. Däremot råder inte samma enighet på realiseringsarenan där andra 

maktförhållande blir aktuella. På lokal nivå uppfattas nämligen centralt fattade beslut ofta som 

skilda från den lokala verkligheten och endast som ett resultat av beslutsfattarnas kompromisser. 

Därmed genomförs besluten oftast genom en tolkning och anpassning lämpad för den lokala 

nivån för att beslutet ska överensstämma med de verksamheter som lokalt redan planerats. 

Denna process är också förknippad med resurser. Inom själva formuleringsarenan finns resurser 

till att få igenom beslut men intresset för resursen till faktisk realisering är oftast inte lika 

intressanta. Således räcker resurserna för själva implementeringen inte till. Vid otillräckliga 

resurser kan beslut dras tillbaka men ibland sker det även i själva implementeringsfasen att de så 

kallade ”street- level –bureaucrats”, i det här fallet lärarna, anpassar beslutet till skolverkligheten 

(Lindensjö & Lundgren, 2000:146–147). Huruvida målen implementeras på ett framgångsrikt sätt 

har i hög grad att göra med just lärarna. Lindensjö & Lundgren menar att den enskilde läraren 

själv är ansvarig över vilken typ av undervisning och vad för slags undervisning som ska bedrivas 

och om en reform ska kunna implementeras framgångsrikt så beror det inte enbart på 

förutsättningar på kommunnivå och skolnivå utan även på om läraren uppfattar reformen som 

väsentlig. Lärarnas anpassning ses i sin tur av beslutsfattarna som ett uttryck för minskad politisk 

styrning. Då beslut ska genomföras finns således en rad hinder, eftersom den lokala nivån 

kännetecknas av andra attityder och ställningstaganden än de avsikter som formuleringsarenan 

har (Lindensjö & Lundgren, 2000:148). 



 

14 

 

Då den lokala nivån i och med decentraliseringen får mer makt över skolan sker en 

maktförskjutning från formuleringsarenan till realiseringsarenan. Denna förskjutning kan av 

aktörerna komma att uppfattas som en ökad klyfta mellan de uppställda målen och 

realiseringsarenan. Hur detta upplevs beror på hur kommunikationen mellan aktörerna på 

formulerings- och realiseringsarenan utformas (Lindensjö & Lundgren, 2000:150).  

Dessa två begrepp kan ses i relation till ett tredje, nämligen det Lindensjö & Lundgren 

benämner transformerings- och medieringsarenan. Detta innebär att skolan ska ses i ett sammanhang 

där informationssamhället har fått ett allt större genomslag och de politiska aktörerna behöver 

tillkalla uppmärksamhet för de reformer som ska eller har genomförts i media. I dagens samhälle 

finns en ökad insyn angående skolans arbete och resultat. Således skapas såväl skolan som de 

politiska besluten i en omvärld där informationen är lättillgänglig för samtliga och där 

genomslagskraften som besluten får också har ett samband med den bild som ges i olika medier 

(Lindensjö & Lundgren, 2000:172–177,175–176).  

Ramfaktorteorin skapades under en tid då skolan var detaljstyrd och där mycket lite 

friutrymme gavs åt kommunerna, skolorna och lärarna. Således kan det tyckas att ramfaktorteorin 

spelat ut sin roll i och med att skolan under 1990-talet blev decentraliserad och målstyrd. 

Ramarna gällande hur undervisningen rent konkret skulle genomföras blev svagare genom att 

varken läroplaner och kursplaner gav detaljerade beskrivningar om specifikt innehåll. Å andra 

sidan kan man diskutera huruvida själva faktumet att inte ha några fast definierade ramar gällande 

undervisning och innehåll kan vara en ramfaktor i sig (Gustafsson, 1999:46,50–53). Dessutom 

kan man argumentera för att skolans ramar under 2000-talet på nytt går mot en mer detaljstyrd 

riktning. Med avstamp i detta syftar den teoretiska ansatsen att koppla lärarnas uppfattningar av 

kursplanen och deras bedömningspraktik till olika ramfaktorer och till en eventuell problematik 

mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan.  

Olika sätt att se på bedömning 

Hur man ser på kunskapsbedömning är något Lundahl behandlar i sin avhandling Viljan att veta 

vad andra vet (2006) och i boken Bedömning för lärande (2011). Lundahl menar att skolans 

bedömningar av elever ska ses som en ”produktion av ett specifikt vetande” samt att detta 

vetande används och sprids. Begreppet vetande talar om vad som ska ingå i 

kunskapsbedömningar. Vetandet utgör grunden för bedömningen då vetandet preciserar om vad 

som är kunskaper, vilka kunskaper som är legitima och vad som är värdet av att ha dessa 

(Lundahl, 2006: 2–5). Vetandet har sett olika ut under olika tidsepoker. Senaste tidens syn på 

kunskapsbedömning vill ta ett steg bort från jämförelser elever emellan som i det relativa 

betygssystemet och det som ska bedömas är inte längre enbart faktakunskap utan förmågor och 

färdigheter (Lundahl, 2011:49–51). Man talar idag om bedömning utifrån begreppen formativ 

bedömning och summativ bedömning. Bloom anses vara en av de som först utvecklade begreppet 

formativ bedömning. Bloom menar att bedömning kan ses som ett ”tveeggat” svärd som 
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antingen kan hindra eller rentav förstöra elevers lärande och personliga utveckling eller så kan 

den ha positiva effekter på just lärande och utveckling. Därmed måste man vara medveten om 

bedömningens eventuella effekter. En bedömning i form av omdömen som godkänd, underkänd, 

bra eller dåligt har ingen positiv effekt på lärandet, eftersom eleverna då eleverna inte får insyn i 

vad som är dåligt eller bra. Vid upprepade omdömen med negativ karaktär kommer eleverna 

känna en frustration mot denna typ av omdömen och deras motivation att lära sig kommer 

troligen att minska (Bloom, 1969:45). Därmed förespråkar Bloom en formativ bedömning vars 

syfte är att använda bedömning som en hjälp för lärande. Denna får bäst effekt om den skiljs från 

den summativa bedömningen som då sker vid slutet av en kurs eller termin i form av betyg. 

Formativ bedömning handlar om en kontinuerlig process där innehållet i undervisningen ses som 

viktigt både av elever och lärare samt att man arbetar efter uppställda mål där bedömningen ska 

kopplas till dessa mål. Eleverna ska veta vad som förväntas av dem och de ska vid examinationer 

ges återkoppling på vad de behöver utveckla. I denna process ska läraren också vara medveten 

om hur han eller hon kan hjälpa eleven att utvecklas och reflektera över sina instruktioner och 

uppgifters lämplighet (Bloom, 1969:47–49).  

På senare tid har formativ bedömning ersatts av begreppet Bedömning för lärande och istället för 

summativ bedömning används Bedömning av lärande.  Såväl formativ bedömning som bedömning 

för lärande syftar till att främja elevers lärande och kan ses som likvärdiga, precis som summativ 

bedömning och bedömning av lärande. Bedömning för lärande myntades bland andra av Black 

och Wiliam (Lundahl, 2011:51).  Precis som för Bloom är bedömningen enligt Black et al en del 

av skolans innehåll och undervisning och den är närvarande i all undervisning på ett ofta 

informellt sett. Det handlar om en progressiv form av bedömning eftersom den ska utgör en del i 

elevernas utveckling (Black et al, 2003:2).  

Bedömning av lärande där bedömningens övergripande syfte är styrning och kontroll har fått 

stå tillbaka för bedömning för lärande som idag ska genomsyra de målrelaterade systemen 

(Lundahl, 2011:45–51). Dock fungerar dessa två sällan uteslutande av varandra utan sida vid sida, 

eftersom bedömningen idag syftar dels till att utveckla elevernas lärande men också som ett 

urvalsinstrument till vidare studier i form av betyg, för att mäta skolans resultat i form av externa 

prov som de nationella proven och som ett sätt att kontrollera att skolan tillämpar det innehåll 

som politikerna beslutat om (Lundahl, 2011:40–42; Black et al, 2003:1–2; Jönsson, 2012:137; 

Bloom, 1969:43–44).  

Definition av kunskapsbedömning  

Kunskapsbedömning i denna uppsats handlar om olika bedömningspraktiker som inkluderar allt 

det som ligger till grund för betygssättningen. Det kan handla om exempelvis prov, läxförhör, 

utvärderingar och omdömen. Det är således en samlad praktik som sedan ska ligga till grund för 

betygsättning och är därmed ett vidare begrepp än just betygssättning. Bedömning ska därmed 

ses som ett aktivt verktyg i undervisningen. Det som ska bedömas är i sin tur det vetande, de 
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kunskaper, som idag betonas i kursplanen för moderna språk, nämligen de kommunikativa 

förmågorna. Själva betyget är i sig summativt, det vill säga en bedömning av lärande, medan 

bedömningen syftar till att utveckla eleverna genom att låta dem få veta hur de kan utvecklas, var 

och en utefter sin förmåga. Bedömning är i uppsatsen synonymt med kunskapsbedömning.  

Sammanfattning 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter behandlar främst den tredje nivån av läroplansteoretiska 

inriktningar som behandlar just hur olika politiska beslut kring skolan tas emot och genomförs i 

den faktiska undervisningen. Här är ramfaktorteorin samt begreppen formuleringsarena samt 

realiseringsarena centrala utgångspunkter. Kunskapsbedömning kan ses utifrån att den ska 

bedöma ett vetande som under olika tider sett olika ut. Idag betonas att eleverna ska bedömas 

utifrån deras färdigheter och förmågor snarare än rena faktakunskaper. Bedömning kan idag ses 

utifrån bedömning för lärande som syftar till en bedömning som underlättar elevens lärande, 

vilket är synonymt med en formativ bedömning. Vidare kan man se bedömning utifrån 

bedömning av lärande där bedömningens karaktär är summativ och syftar till att fungera som en 

form av kontroll eller urval till vidare studier.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är först och främst att undersöka spansklärares uppfattningar av den 

aktuella kursplanen med fokus på deras bedömningsarbete utifrån kunskapskraven. Eftersom 

lärarna har ett verkställande ansvar i och med att de ska tillämpa kursplanen i sin undervisning 

och i sitt bedömningsarbete, ämnar denna studie också undersöka hur lärarna ser på själva 

verkställandet av kursplanens innehåll, det vill säga implementeringen av kursplanen. 

Frågeställningar som studien utgår från är följande: 

 
1. Hur upplever lärarna införandet av den nya kursplanen i moderna språk?  

 

2. Hur tolkar lärarna kunskapskraven i den aktuella kursplanen för moderna språk?  

 

3. Hur beskriver lärarna bedömningsprocessen på högstadiet? 

 

4. Vilka olika ramar menar spansklärarna påverkar implementeringen av den aktuella 

kursplanen för moderna språk? 
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Metod 

Nedan redogörs för tillvägagångssättet för studien. Här motiveras val av metod och urval. Vidare 

innehåller kapitlet etiska aspekter samt en diskussion om kvalitativa studiers utmaningar.  

En kvalitativ intervjustudie 

Intervju som metod är generellt sett mer lämplig än exempelvis enkät just när man vill få svar på 

frågor med mer komplexa svar, när man vill kartlägga just uppfattningar om ett fenomen och när 

man vill se hur individer resonerar kring olika företeelser. Intervjuer används därmed oftast i 

kvalitativa studier (Trost, 2010: passim; Repstad, 2008:13–17). Denna undersökning syftar till att 

undersöka spansklärares uppfattningar av den nya kursplanen med fokus på deras 

bedömningsarbete utifrån kunskapskraven. Detta gör att intervju med sin kvalitativa karaktär är 

en lämplig metod.  Under intervjuerna användes en intervjuguide med olika temaområden och 

halvstrukturerade frågor (se bilaga 1).  Halvstrukturerade intervjuer ger utrymme åt 

intervjupersonernas resonemang och tankar och undviker att intervjuaren påverkar svaren (Trost, 

2010:95–97). Just för att ge utrymme åt intervjupersonernas tankar så var intervjuguiden inte 

något som följdes till punkt och pricka utan anpassades efter de resonemang som uppkom under 

varje enskild intervju. Detta dock utan att gå ifrån huvudtemat som var uppfattning kring 

bedömning i spanska utifrån kursplanen.  

Intervjupersonerna är lärare i spanska i grundskolans senare år. Valet av spansklärare grundar 

sig i att jag ska bli spansklärare och därmed är mer insatt i ämnet än till exempel andra moderna 

språk såsom tyska och franska. Det ses även som en lämplig avgränsning för examensarbetet då 

exempelvis en jämförelse mellan olika språklärare skulle krävt fler intervjuer för att få någon slags 

generaliserbarhet. Nu kan resultatet, trots sin begränsning, ändå ge en fingervisning om hur en 

viss grupp språklärare resonerar, nämligen spansklärare. Dessutom gynnar det mig som blivande 

språklärare att få nya kunskaper om hur man ser på och använder sig av betygskriterierna i 

skolverksamheten.  

Studiens urval 

Urvalet har som mål att ge en så representativ bild som möjligt av hur spansklärare i Uppsala 

kommun upplever förändringen samt den aktuella kursplanen utifrån bedömning. För att urvalet 

ska bli representativt trots dess begränsningar i omfång har studien använt sig av ett strategiskt 

urval. Detta innebär att man först väljer ut viktiga variabler för att få en variation i urvalet som 

man tror kan ha betydelse för utfallet av studien, till exempel deltagarnas ålder och kön. Därefter 

letar man efter deltagare som skiljer sig inom dessa variabler så att man får en variation (Trost, 
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2010:137–143). Urvalet för denna studie har variablerna arbetserfarenhet och huruvida lärarna 

arbetar på friskola eller kommunal skola. 

För att få tillgång till möjliga deltagare kontaktades spansklärare inom kommunen via mail. 18 

lärare kontaktades. Samtliga grundskolor finns listade på Uppsala kommuns hemsida och 

mailadresserna till lärarna finns sedan offentliga på varje enskild skolas hemsida. De som svarade 

jakande på mailet var 9 lärare. 6 av dessa valdes sedan ut beroende på hur länge de hade arbetat 

som lärare samt på vilken skola de arbetade. Arbetserfarenheten hos lärarna skiljde sig mellan ett 

och 30 år. Sammanlagt intervjuades således 6 lärare varav tre arbetade på friskola och tre på 

kommunal skola.  

Variabeln arbetserfarenhet motiveras med att detta tros vara av betydelse för hur man ser på 

den senaste förändringen. Upplever man den senaste förändringen som ett helt nytt att tänka 

gällande bedömning eller ser man det bara som en utveckling av det målrelaterade 

betygssystemet? I avsnittet som behandlar tidigare forskning på området så nämns dessutom att 

yrkeserfarenhet har betydelse för hur man bedömer. Detta är något som Hay & McDonald visar i 

sina resultat där det framgår att lärarnas erfarenhet avgör i vilken mån man använder 

kursplanerna som utgångspunkt i sin bedömning (se sida 7). En annan variation som 

eftersträvades var att få både lärare som arbetar på kommunala skolor samt friskolor att delta. 

Detta för att deras sätt att arbeta med implementeringen kan se annorlunda ut eftersom de har 

olika sätt att styras och organiseras. Ett exempel på detta kan grundas i pilotintervjun som 

genomfördes för denna studie. Där framkom att friskolor och kommunala skolor anordnar 

separata fortbildningsdagar. Detta skulle kunna resultera i olika tillvägagångssätt i arbetet med 

bedömning och kursplanen eftersom samtliga spansklärare därmed inte fortbildas samtidigt och 

då kanske inte heller på samma vis. Endast en av de sex spansklärarna är man, vilket motiveras 

med att det inom kommunen endast finns ett fåtal män listade som spansklärare1. Endast tre 

manliga lärare arbetar som spansklärare inom de kontaktade skolorna.  

Bearbetning av material och redovisning av resultat och analys 

De genomförda intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter skrevs transkriberingarna 

ut och texterna lästes noggrant igenom och en sammanfattning från varje intervju skrevs för att 

få en överblick av varje intervjus huvudinnehåll. Markeringar gjordes i texten för att på så sätt 

finna olika teman i texterna. För att undvika att intressera sig för irrelevanta aspekter som inte 

svarar mot studiens syfte så hade bearbetningen en ständig nära koppling till frågeställningarna. 

De teman som fanns i texterna och som lyfts fram i uppsatsens resultatdel samt analysdel är 

därmed nära knutna till studiens syfte och frågeställningar.  Dessa teman har i resultatdelen 

benämnts upplevelsen av reformen, syn på kunskapsinnehåll i kunskapskraven samt tillvägagångssätt med 

                                                 
1Att majoriteten spansklärare inom kommunen är kvinnor baseras på de uppgifter som respektive skola har 
angående sina spansklärare. Information om detta kan nås via 
http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Grundskola/Grundskolor1/ (besökt senast 2012-12-28). 

http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Grundskola/Grundskolor1/
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bedömning. Under arbetet med analysen har läroplansteorins begrepp tillämpats. Läroplansteori har 

valts därför att den kan finna orsaker till varför lärarna upplever reformen på ett visst sätt och ge 

förklaringar till olika lärares sätt att resonera kring bedömning utifrån den aktuella kursplanen 

med hjälp av begrepp som ramfaktor, realiseringsarena samt formuleringsarena.  

Etiska aspekter 

Kraven på samtycke, konfidentialitet och information är tre grundregler som finns för hur en 

etiskt försvarbar forskning ska genomföras och som Vetenskapsrådet beskriver i Forskningsetiska 

principer (2002:7,9,12). Samtyckeskravet innebär för denna studie att de deltagande spansklärarna 

deltar frivilligt och att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan.  De är anonyma vilket 

gör att varken personuppgifter eller uppgifter om arbetsplats framkommer i uppsatsen. Deras 

namn har därmed också bytts ut. Detta för att garantera konfidentilaliteten.  

Den första kontakten med de tänkbara intervjupersonerna skedde via mail som syftade till att 

ge dem information om studien genom det informationsbrev som mailet innehöll. Där framgick 

undersökningens syfte och här tydliggjordes att deltagandet var frivilligt samt att man som 

intervjuperson är anonym. I brevet fanns även kontaktuppgifter till mig som ansvarig med.  

Samtliga intervjuer spelades in och detta först efter att ha fått samtycke från varje enskild 

lärare.  Deltagarna i studien ges också möjlighet att ta del av undersökningens resultat genom att 

de får examensarbetet utskickat till sig.  

Kvalitativa intervjustudiers utmaningar 

Validitet handlar om att man faktiskt undersöker det man påstår att man undersöker, att man 

mäter det som man tänkt mäta (Esaiasson et al, 2007:67). Reliabilitet innebär i sin tur att studien 

saknar systematiska fel, att man till exempel gör fel under datainsamlingen (Esaiasson et al, 

2007:70). Genom att ha syfte och frågeställningar ständigt närvarande under både skapandet av 

intervjuguiden men också under själva intervjun samt i bearbetningen av materialet så förväntas 

studien svara mot studiens syfte. Sett till reliabiliteten anses revideringarna av intervjuguiden ha 

minskat risken för att intervjuerna inte svarar mot frågeställningarna och att det därmed saknas 

fel i själva intervjuguiden som i sin tur skulle kunna påverka att man inte mäter det som man 

tänkt mäta, det vill säga validiteten. Vidare anses transkriberingen vara viktig för att sedan kunna 

återge en korrekt bild av lärarnas tankar, något som inte varit möjligt utan inspelandet av 

intervjuerna.  

Gällande urvalet kan frågan ställas huruvida det är representativt eller inte. Representerar dessa 

lärare den allmänna bilden som spansklärare hos friskolor och kommunala skolor har? Då studien 

är begränsad visar detta urval endast på spansklärare i kommunens upplevelser. Det är möjligt att 

de sex intervjuade lärarna skiljer sig från övriga spansklärare i kommunen men framförallt kan de 

skilja sig från övriga Sverige. Eftersom lärarna valdes ut beroende av vem som svarade på 



 

21 

 

informationsmailet är det också möjligt att just dessa lärare skiljer sig från övriga på något sätt, de 

kanske exempelvis är mer insatta eller mer missnöjda med den nya kursplanen än övriga och 

därmed svarade. Ett slumpmässigt urval skulle därmed kunna öka representativiteten med fler 

intervjupersoner skulle öka generaliserbarheten och representativiteten. Det är dock inte praktiskt 

möjligt för en uppsats av denna storlek att genomföra och eftersom antalet lärare i spanska i 

kommunen är relativt få anses denna ge en trovärdig bild av vad de tycker. Huruvida resultaten är 

generaliserbara till övriga Sverige bör man däremot vara återhållsam med.  

En intervju innebär alltid att intervjuaren styr intervjupersonerna i viss mån. Detta behöver 

inte endast ses som något negativt utan snarare som oundvikligt, eftersom intervjuaren har ett 

syfte med intervjun. Intervjuaren vill att respondenterna ska besvara de frågor som denne utgår 

från i undersökningen och behöver då och då styra dem i en viss riktning för att inte hamna 

alltför långt utanför intervjuns temaområden. Dessutom finns redan innan intervjun en viss 

styrning då intervjuaren redan har bestämt vad intervjun ska handla om. Däremot finns alltid 

risken att styrningen blir för stark. För att undvika detta gjordes en pilotintervju innan de andra 

intervjuerna och därefter gjordes revideringar av intervjuguiden för att få så objektiva och öppna 

frågor som möjligt.  

Intervjuer medför också en risk för forskarpåverkan, något som exempelvis undviks vid 

användande av enkät. Både intervjuaren men även intervjupersonen har förväntningar på 

intervjun och risken finns att respondenten svarar utefter vad han eller hon tror är lämpliga svar 

och inte vad han eller hon verkligen tycker. För att undvika en alltför hög grad av 

forskarpåverkan genomfördes intervjuerna på platser valda av intervjupersonerna. Således fick de 

känna sig trygga i intervjussituationen då de befann sig i en välbekant miljö. En intervju 

genomfördes hemma hos en av lärarna och resterande gjordes i arbetsrum eller konferensrum på 

skolorna där intervjupersonerna arbetar. På samtliga platser var intervjuare och intervjuperson 

ensamma under hela intervjun.  Intervjuerna inleddes även med uppvärmande frågor för att 

skapa en bra utgångspunkt för intervjun.    

En annan aspekt som brukar tas upp gällande intervjuer är att de inte är lika generaliserbara 

som en enkät. En enkät kan delas ut till ett större antal personer och det blir en bredd i det 

insamlade materialet. Däremot anses i denna studie att fördelarna med intervju överväger 

eftersom de ger ett djup som exempelvis enkäter inte kan ge. Att välja enkät innebär också stora 

krav på själva enkätformuläret, då det i efterhand inte är möjligt att korrigera en svårtolkad fråga. 

Under en intervju finns däremot möjligheten att be intervjupersonen utveckla sitt svar och 

intervjupersonen kan även fråga om denne tycker att något är oklart. Antalet intervjuer kan även 

motiveras med att en teoretisk mättnad uppnåtts, det vill säga att fler intervjuer inte skulle ha gett 

ett annat resultat (Esaiasson et al, 2007: 291–292). Efter att ha genomfört sex intervjuer blev det 

tydligt att samma eller snarlika uppfattningar och resonemang var något återkommande i samtliga 

intervjuer, vilket kan ses som att mättnaden uppnåddes.  
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Sammanfattning 

Studien är kvalitativ och halvstrukturerade intervjuer har använts. Intervjuer valdes då dessa kan 

ge ett djup i studien som inte är möjligt med exempelvis enkät. Lärarna inom kommunen 

kontaktades via mail och 6 av de svarande lärarna valdes ut beroende på hur länge de arbetat som 

lärare och huruvida de arbetade på en kommunal skola eller friskola. Intervjuerna spelades in och 

det insamlade materialet transkriberades. Materialet kategoriserades i teman som bygger på 

studiens frågeställningar och resultatet analyserades sedan med hjälp av en läroplansteoretisk 

ansats där begrepp som ramfaktorer samt formulerings- samt realiseringsarena varit centrala. 

Studien bör med tanke på omfång ses som relativt begränsad och om möjligt generaliserbar för 

kommunen och som mest ge en fingervisning om läget i övriga Sverige. 
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Resultat 

I följande kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras. Resultaten har delats in i tre 

rubriker som är nära kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Således behandlar resultatet 

spansklärarnas uppfattningar av den aktuella kursplanen med fokus på deras bedömningsarbete 

utifrån kunskapskraven. Först ges en kort beskrivning av de intervjuade lärarna.  

Lärarna som deltagit i intervjustudien 

Anna har arbetat som lärare i ett år och arbetar idag på en friskola. Första året arbetade hon med 

både den tidigare kursplanen och den nuvarande. Johan började arbeta som lärare i början av 

1980-talet och arbetar på en kommunal skola i kommunen. Han har varit med om övergången till 

Lgr 80 men även till Lpo94 och nu övergången till Lgr11.   Sandra arbetar på en kommunal skola 

och har arbetat sedan mitten av 1990-talet. Hon var tjänstledig när den senaste reformen infördes 

och började arbeta nu igen till höstterminen. Elsa arbetar på en friskola och har åtta års 

erfarenhet av läraryrket. Hon har således arbetat med Lpo94 och dagens läroplan. Även Johanna 

har under sina 4 år som lärare arbetat under båda läroplanerna och arbetar sedan höstterminen på 

en friskola. Elin började arbeta i början av 1990-talet och arbetar på en kommunal skola. Hon har 

därmed också upplevt införandet av Lpo94. 

Upplevelsen av reformen 

Här redogörs för upplevelsen av införandet av den nya kursplanen för moderna språk. Det 

handlar om hur lärarna upplevt förändringsperioden och just själva implementeringen av 

kursplanen. Samtliga intervjuade lärare har upplevt införandet som en kaotisk period där för lite 

tid till getts till att förstå hur den nya kursplanen i spanska skulle användas och förstås, framför 

allt hur kunskapskraven skulle tolkas och användas. Den information som lärarna uppger att de 

har fått är dels genom ett antal fortbildningsdagar med andra skolor och sedan ett antal möten på 

respektive skola. Johans kommentar beskriver den övergripande uppfattningen som går att finna 

bland lärarna:  

Hela upplägget för att vi ska ta till oss detta har varit katastrofalt. Det är bara 

fragmentariskt och ryckigt alltihop. För att förstå det här så måste man prata med 

kollegor för att se hur vi uppfattar alla värdeord som finns i kursplanen och det har vi 

inte tid med. […]Vi ska ju förstå något på en timme och en kvart. Att ge oss en ny 

läroplan utan att få tiden till att lära oss upplägget. Det skulle aldrig hända på Volvo om 

man lägger om produktionen. Lite här och lite där och ojdå! Nu får ni visst göra den 

här skärmen också!  
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Lärarna menar att tid inte ges till att verkligen förstå vad respektive kursplan för sina ämnen 

innebär och att fortbildningen varit otillräcklig. Kommentarsmaterialet har varit till viss hjälp men 

det kom ut för sent.  Lärarna upplever att de blivit ålagda ett nytt system som de inte har 

tillräckliga kunskaper om.  Sandra, Johan och Elin upplever att beslutet tagits för snabbt och att 

beslutsfattarna inte har förstått vilken konsekvens ett nytt system får för dem som lärare i form 

av ökad arbetsbelastning. De tycker att besluten många gånger tas skilt från skolans verklighet 

och att lärarna måste arbeta med ett system som de inte har förtroende för.  

Under denna period anser samtlig lärare att övriga kollegor har varit ett stöd i hur man ska gå 

tillväga. Man har i sina arbetslag men även språklärare emellan diskuterat sig fram till den 

förståelse man har av kursplanen idag.   

Johanna är den lärare som säger att hon känner sig trygg i kursplanen nu, då hon ansett sig ha 

fått stor hjälp från skolan, såväl från kollegor och från ledningen med att förstå den aktuella 

kursplanen för moderna språk. Däremot beror detta på all den tid som hon och skolan fått lägga 

ner på att förstå reformen och även hon menar att informationen från högre instanser varit 

bristfällig.  

Syn på kunskapsinnehåll i kunskapskraven 

Denna del av resultatet behandlar hur lärarna ser på vilka kunskaper som betonas i 

kunskapskraven och vilka för- och nackdelar de finner med detta. Gällande de kunskaper som 

kunskapskraven framhåller så är lärarna eniga i sina svar om att det är kommunikationen som 

betonas. Denna genomsyrade även tidigare kursplan men nu har det blivit ännu mer betoning på 

kommunikativa färdigheter. Den kulturella aspekten är också något som lärarna menar lever kvar 

sedan den förra kursplanen, även om man anser att den fått mindre utrymme. Lärarna är positiva 

till att det är kommunikativ förmåga som betonas, då det går ihop med hur de vill arbeta med 

språket. Lärarna menar dock att de sedan tidigare har arbetat med kommunikativa färdigheter och 

där exempelvis grammatik endast är inslag i undervisningen då den kan användas för att förbättra 

kommunikationen. 

Det är i och med det centrala innehållet tydligare inom vilka områden man ska arbeta och att 

den kommunikativa förmågan ska utvecklas. Men på vilken nivå den kommunikativa förmågan 

ska ligga och vad den ska innehålla är svårt, eftersom begreppen enligt lärarna är vida och 

tolkningsbara. Lärarna menar att det är svårast att veta vilka kunskaper eleverna i årskurs 7 och 8 

ska nå upp till. För att avgöra lämplig nivå för dessa årskurser använder sig lärarna av läroboken. 

De lärare som arbetat i några år nämner också erfarenheten, att de har en känsla för vad man 

klarar av i årskurs 7 och i årskurs 8. Angående detta säger Elsa:  

Nu vet jag mer vad eleverna faktiskt kan klara av. Som ny lärare var jag hårdare. 

Sedan styrs man av olika material. Om alla böcker vill att du ska kunna presens i 

sjuan, perfekt i åttan och preteritum och imperfekt i nian så utgår man från det. 
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Sandra, Anna, Johan och Elsa ser en problematik i att man måste vara lika bra på allt för att i 

slutändan kunna få ett visst betyg, eftersom många elever till exempel har svårt att uttrycka sig 

muntligt, även på svenska, men kan vara duktiga i att skriva. Johan, Cecilia och Anna menar att 

kraven i och med detta har höjts för vad eleverna ska kunna. Anna säger: 

Finns det verkligen något att vinna på att ställa lika krav på samtliga? När det är 

uppenbart att elever alltid har svårt med hörförståelsen. 

 

Elsa menar att kraven är lika fast med skillnaden att eleverna nu förväntas vara jämnduktiga.  Elin 

tycker snarare att kraven har sänkts åtminstone för att få ett A men att det beror på hur man 

tolkar det som står i kunskapskraven:  

Om man uttrycker sig med enkla ord och fraser och det är begripligt. Då är det 

ju nästan så att de i tyskagruppen kan komma och säga något på spanska och det 

är begripligt. Om man ska tolka det på det sättet.  

 

Elsa menar att innehållet i kursplanen inte längre betonar att eleverna ska ges nycklar för fortsatt 

lärande och att det nu enbart handlar om den faktiska kunskapen:  

Viljan att kommunicera är så mycket viktigare än den faktiska kunskapen tycker 

jag, och det kommer inte fram i kunskapskraven […] i alla fall om man vill att 

språket ska ge dem något i efterhand. 

 

Johanna menar att det har blivit mycket tydligare vad eleverna ska kunna. Hon tycker att det 

centrala innehållet gör det tydligare och att kunskapskraven är mer specifika än vad tidigare 

betygskriterier var och att de därmed inte är lika öppna för tolkning. Hon nämner språkliga 

strategier som ett exempel på att det blivit mer tydligt och specificerat: 

Det som är uppenbart tycker jag är att man ska kunna höra, skriva, läsa och 

prata precis som i förra kursplanen men att nu finns det strategier för läsning 

och interaktion som kanske försvinner annars.  

Tillvägagångssätt med bedömning 

Samtliga lärare menar att det har blivit mycket mer bedömning i och med införandet av den 

aktuella kursplanen med sina kunskapskrav och detta har gett dem en högre arbetsbörda än 

tidigare. Sandra, Elsa, Johan och Elin uttrycker även en oro i och med den ökade mängden 

bedömning som uttrycks av Johan på följande vis: 

När jag kommer in i mitt arbetsrum där alla är empatiska och bryr sig om 

eleverna men där alla sitter med näsan nere i sina datorer och klickar på sina 

matriser. Vi glömmer bort att det finns barn här också. Den känslan får jag och 

det är inte bra. Det har blivit kirurgiskt. Eleverna blir som vandrande matriser. 
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Dessa lärare menar även att bedömningen har gått för långt eftersom det tar för mycket tid från 

att planera en bra undervisning och från att ägna tid åt eleverna. Det tar också bort en del av 

glädjen och spontaniteten i undervisningen och de upplever att eleverna blir stressade av detta. 

De undrar också huruvida den ökade mängden bedömning faktiskt hjälper eleverna att bli bättre i 

spanska. Sandra. Elin och Elsa uttrycker även att de känner sig tvungna att bedöma och testa 

eleverna mer än tidigare eftersom de menar att kollegorna gör det. Angående detta säger Sandra: 

Jag har på något vis imiterat mina kollegor. Det känns som att det är ännu mer 

bedömning, ännu mer kontroll. Jag är inte förtjust i det men det känns som att 

eftersom de andra gör det så måste jag också göra det.  

 

Sedan den nya kursplanen trädde i kraft anser samtliga lärare att bedömningen har blivit mer 

strukturerad och kontinuerlig hos dem. Sandra och Johan menar att de nu mer än tidigare 

antecknar efter varje lektion hur eleverna har presterat. Samtliga lärare säger också att de anser sig 

veta hur deras elever ligger till, särskilt muntligt, och att de då inte alltid behöver anteckna.  

Alla menar att de har blivit tydligare med att delge eleverna vilka mål de arbetar mot och Johan, 

Elsa, Johanna och Anna försöker till varje arbetsområde utforma matriser eller pedagogiska 

planeringar som då utgår från kunskapskraven. Dessa fungerar som en bedömningsmall som 

eleverna också får. Gällande den mer kontinuerliga bedömningen säger Elin: 

Jag har kriterierna närvarande i min bedömning på ett helt annat sätt än tidigare. 

Då gick man lite mer på magkänsla och nu försöker man få det mer utefter 

kriterierna. Jag har blivit tydligare med att veta vad som ska prövas och säga det 

till eleverna. Innan var det mest att sätta igång och sedan så hoppsan! Du 

hamnade på ett VG, det va ju roligt.  

 

Samtliga poängterar vikten av att eleverna måste få veta hur de ligger till. Däremot anser man att 

eleverna har svårt att förstå kunskapskravens formuleringar och man måste bryta ner dessa till en 

nivå där de också förstår, något som man inte alltid hinner med att göra. Man upplever också att 

föräldrar har svårigheter att förstå de skriftliga omdömena, då dessa är alldeles för omfattande 

och skrivna med uttryck från kunskapskraven som varken elever eller föräldrar förstår. Angående 

detta säger Sandra:  

Kunskapskraven är luddiga för mig och då kan jag inte förklara dem bra för 

varken elever eller föräldrar. 

 

Samtliga lärare menar att bedömningen fortfarande är subjektiv eftersom att man menar att alla 

lärare tolkar begreppen i kunskapskraven olika. Kursplanen är för de flesta lärarna inte till stor 

hjälp i bedömningen. Begreppen är svåra att förstå och de anser att tolkningen som respektive 

lärare gör blir godtycklig. Johanna menar däremot att det är så pass tydligt vad som ska bedömas 
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och att kursplanen är en tillräcklig hjälp i bedömningen. Övriga lärare menar att erfarenheten är 

till större hjälp i själva bedömningen. Angående begreppens tolkningsbarhet säger Johan: 

Begreppen ställer till det. Det blir inte likvärdigt oss lärare emellan. Det är lotteri vem 

du går hos egentligen. Det är en stor tolkning och då är vi tillbaka till något mer 

subjektivt. 

 

Sambedömning är något som lärarna använder sig av som stöd för att se huruvida man tolkar 

kunskapskraven på liknande sätt. Johan och Sandra menar att det saknas tid till detta och att det 

borde förekomma i högre utsträckning än vad det gör idag på deras skolor. Anna och Johan 

använder sig också av elevbedömning där eleverna får uppskatta hur de ligger till.  

Flera av lärarna uppger att de känner en stress i att hinna gå igenom alla kunskapskrav, 

eftersom eleverna måste nå upp till samma nivå inom alla kunskapskrav för att få ett visst betyg. 

Därmed påverkar de lektionsplaneringen i hög grad, eftersom de måste se till att samtliga 

kunskapskrav tas upp i undervisningen. Flera lärare ser den ökade kontrollen som ett 

ifrågasättande av deras kompetens. Elsa uttrycker detta på följande vis:  

Jag tycker att det räcker med att de vet att de har kontroll genom mig, att de vet 

att jag har den kvalificerade utbildningen som behövs och att de kan lita på att 

jag som yrkesman gör det bästa för mina elever. Allt detta testande gör att jag 

inte har tid för undervisning, att ge dem det där lilla extra som visar att det 

faktiskt är jättekul att lära sig ett annat språk. Men det går inte nu. Jag ser bara de 

här 15 olika kunskapskraven som jag ska anpassa min undervisning och mitt 

material utefter så att jag hinner testa det. 

 

Johan och Sandra säger att de inte använder kunskapskraven lika mycket när de planerar utan 

tänker mer utifrån de olika kommunikativa förmågorna. Samtliga lärare ser det också som 

lärarens uppgift att kunna ge eleverna möjligheter att få utvecklas inom samtliga förmågor, för att 

då få chansen att nå ett specifikt betyg. Detta särskilt om det är så att man inom ett kunskapskrav 

ligger lägre än i övriga, så att man till slut når upp på samma nivå inom alla kunskapskrav. 

Anna, Sandra och Elin tycker det är svårt rent praktiskt att bedöma årskurs 7 och 8 eftersom 

kunskapskraven är efter årskurs 9. Lärarna menar att samma kunskapskrav ska gälla men att det 

då gäller på de specifika arbetsområden som man gjort. Här menar lärarna att man får se till att 

eleverna i årskurs 7 och 8 inte har så stora kunskaper och att man som lärare då utgår ifrån vad de 

faktiskt har möjlighet att kunna i spanska i respektive årskurs. Elsas kommentar visar på hur 

lärarna resonerar:  

Skulle det här vara en nia ska du kunna mer men för en åtta räcker det här för 

att sedan kunna få ett A i terminsbetyg, eftersom du gjort det allra bästa utefter 

de förutsättningar som getts dig. 
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Vilka kunskaper eleverna rent konkret ska kunna baseras enligt Anna, Elsa och Elin på de 

kunskaper läroboken tar upp. För Elsa, Johan, Sandra och Johanna används även erfarenheten 

som stöd för att veta vilka kunskaper eleverna ska kunna. Sandra känner sig osäker på huruvida 

eleverna faktiskt kan nå upp till de högre kunskapskraven i årskurs 7 och 8 eftersom de ännu inte 

hunnit lära sig tillräckligt. Anna använder de nationella proven i spanska som en stor del av sitt 

bedömningsmaterial då hon tycker att de ger en bra bild över vad eleverna ska kunna.  

Johan och Johanna arbetar inte längre med prov och känner sig med den nya kursplanen 

bekräftade i deras sätt att tänka. De menar att förmågor inte kan mätas i poäng och att de istället 

för prov utformar lektionsuppgifter där de kan visa samtliga förmågor. Elsa menar också att 

exempelvis glosförhör eller rena grammatikprov inte utgör ett bedömningsmaterial för henne 

men att de är nödvändiga för att de sedan ska kunna visa sina färdigheter inom andra uppgifter.  

De kommentarer som ges i samband med betygsgrundande uppgifter säger Johan, Anna, 

Sandra och Johanna att de inte ger kommentarer i form av en bokstav från kunskapskraven, 

eftersom de menar att det inte är tillåtet. I bedömningsarbetet överlag och i kommentarerna 

poängterar lärarna vikten av att visa eleverna vad de behöver utveckla. Bristen på tid gör att de 

inte alltid har möjlighet att ge eleverna utvecklande kommentarer.  Elsa försöker undvika att sätta 

ut bokstäverna från kunskapskraven eftersom eleverna ser detta som ett betyg, och hon använder 

exempelvis spanska termer som inte kan kopplas till ett specifikt betyg på samma sätt. Elin sätter 

ut bokstäverna på grund av tidsbrist men är medveten om att eleverna ser detta som ett betyg och 

då inte ser till vad de behöver förbättra. Hon beskriver förfarandet på följande vis:  

Det är jätteviktigt att i ett omdöme eller en kommentar skriva vad eleven har 

lyckats med och vad denne kan jobba vidare med. Men jag kan ju inte säga att 

jag gjort så […]en anledning är att det tar så lång tid att sitta och skriva alla dessa 

kommentarer. Jag har 7 språkgrupper. Så ibland gör jag det enkelt för mig och 

tjongar dit ett C och sedan motiverar jag om de frågar. 

Sammanfattning 

Lärarna upplever att de skulle behövt mer information och mer tid till att förstå hur den aktuella 

kursplanen ska tolkas och implementeras. De uttrycker att de blir ålagda ett nytt system utan att 

ha tillräckliga kunskaper om det. Kunskapskraven ser nu mer än tidigare till de kommunikativa 

förmågorna, vilket är det som man utvecklar hos eleverna och det som man bedömer. Det har 

enligt lärarna nu blivit mycket mer bedömning, vilket flera lärare ser som negativt. Man har 

samtidigt blivit mer strukturerad i sin bedömning och de flesta lärare har en kontinuerlig 

bedömning. Flera lärare menar dock att kunskapskraven inte ger ett särskilt stort stöd i 

bedömningen men att man måste se till så att samtliga övas i undervisningen. De flesta lärare 

tycker att kunskapskraven är svåra att förstå. Lärarna menar även att varken elever eller föräldrar 

förstår kunskapskraven och att de skriftliga omdömena till utvecklingssamtalen är svårförståeliga 

och omfattande.  
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Analys 

De resultat som redogjorts för ovan är indelade i olika teman. Däremot tycks det vara så att det 

som tagits upp inom olika teman hänger ihop. Nedan kommer att redogöras för detta samband 

samt vilka faktorer som bidrar till svårigheterna med implementeringen av kursplanen som 

framkommit i resultatet och detta utifrån begrepp som ramfaktorer, realiseringsarena och 

formuleringsarena.  

Glappet mellan formulering och realisering 

Lärarna menar att de fått otillräcklig information och för lite tid till att förstå den aktuella 

kursplanen. Detta leder i sin tur till en osäkerhet gällande tillvägagångssättet med bedömning 

utifrån kursplanen och en negativ bild av detta styrdokument överlag. Hur lärarna uppfattar 

kunskapsinnehållet i kunskapskraven påverkar i hög grad deras bedömning. De flesta lärarna 

upplever kursplanen som vag och otydlig, vilket gör att bedömningen görs på subjektiva grunder. 

Beslutsfattarna har skapat en ny läroplan med nya kursplaner och betygskriterier som de sedan 

inte fullt ut lyckas förmedla till kommunerna och inte heller till lärarna, vilka är de som ska 

använda de nya styrdokumenten. De intervjuade lärarna uttrycker en distans och en misstro 

gentemot beslutsfattarna som de menar inte förstår innebörden av en ny reform. Den senaste 

reformen har enligt lärarna gett dem en ökad arbetsbörda och de menar att informationen varit 

bristfällig gällande hur de nya kursplanerna och betygskriterierna ska tolkas och användas. 

Lärarna menar att beslutsfattarna inte är tillräckligt verklighetsförankrade och att själva 

implementeringen är allt annat än enkel. Det finns därmed ingen tydlig relation mellan 

beslutsfattare på formuleringsnivå och mellan de som ska genomföra deras reform på lokal nivå, 

på realiseringsarenan. 

Lärarna talar om hur de i och med den aktuella kursplanens införande fått en mer kontinuerlig 

och strukturerad bedömning där inslag som matriser är vanligt förekommande. Lärarna menar att 

de blivit tydligare med att sätta upp mål för olika arbetsmoment vilka förankras i kursplanen. Det 

finns också en tydlig uppfattning om att det ska testas mer än tidigare. Lärarna, med undantag för 

Johanna, menar samtidigt att de inte förstår hur begreppen i kunskapskraven ska tolkas. Gällande 

vad eleverna ska kunna utgår lärarna snarare från boken och från erfarenheten än från 

kursplanen. Här går att finna en diskrepans i lärarnas uttalanden. Bedömningen ses som mer 

strukturerad fastän utifrån vaga kunskapskrav som inte förstås fullt ut och som har en stor 

tolkningsdimension. Det finns ett krav på att hantera kunskapskraven i sin bedömning samtidigt 

som det finns ett stort glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, eftersom lärarna 

inte känner sig bekväma i de styrdokument som de är ålagda att använda. Mer bedömning ska ske 

utifrån ett dokument som lärarna upplever som svårbegripligt. 
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Uppfattningen om att bedömning inte kan bli helt objektiv med det system som finns i Sverige 

idag är ständigt närvarande. Exempel på detta är när lärarna talar om begreppen som svåra och 

öppna för tolkning. De menar att varje lärare tolkar dessa olika och då lärarna uppfattar 

kursplanen på olika sätt får det konsekvenser för bedömningen. Detta visar på att 

formuleringsarenans intentioner inte alltid når fram till de som praktiskt ska genomföra besluten. 

Propositionen inför den senaste reformen som nämndes i bakgrunden poängterade att det med 

en ny betygsskala och nya kursplaner skulle bli tydligare och enklare för lärarna att använda sig av. 

Detta verkar inte vara en uppfattning som lärarna delar, med undantag för Johanna. Det missnöje 

som flera av lärarna uttrycker med kursplanen kan också ha betydelse för hur denna realiseras i 

verksamheten. Om lärarna inte ser dokumentet som meningsfullt eller som relevant, kan detta få 

betydelse för hur de väljer att använda kursplanen.  

Skillnader inom realiseringsarenan 

Eftersom kunskapskraven ses som otydliga har lärarna därmed anpassat kunskapskraven utefter 

sin egen situation och detta behöver inte vara överensstämmande med det syfte som 

formuleringsarenan haft i skapandet av kursplanen. Under intervjuerna uttrycker lärarna en 

osäkerhet gällande huruvida deras tolkning och användning av kursplanen är rätt.  Dessutom 

påverkar de lärarnas rent praktiska bedömningsarbete, där skillnader i hur de talar om detta finns. 

Lärarnas olika bedömningspraktiker finns således inom realiseringsarenan. Därmed finns ingen 

enighet i hur det centralt konstruerade dokumentet, det vill säga kursplanen, rent konkret ska 

användas. Lärarnas upplevelse av att samtliga lärare gör olika tolkningar av kursplanen visar på 

hur man inom realiseringsarenan, inom respektive skola, ger sina egna innebörder åt kursplanens 

kunskapskrav.  

Gällande synen på den kunskap eleverna ska nå upp till enligt kunskapskraven finns 

meningsskiljaktigheter lärarna emellan. Höjda krav tas upp av Sandra, Anna och Johan eftersom 

eleverna måsta vara på samma nivå inom samtliga kunskapskrav för att kunna få ett visst betyg. 

Elsa upplever däremot att kraven är desamma och Elin menar att kraven sänkts. Samtliga lärare 

menar dock att samma kriterier är gällande för alla årskurser men de skiljer sig åt gällande hur de 

ska tillämpas i respektive årskurs. Sandra och Anna menar att det är svårt att nå upp till A i 

årskurs 7 och 8 då man inte befinner sig på den nivån om man som elev inte är exceptionellt 

duktig. Övriga lärare menar att det är möjligt och att detta är enligt de riktlinjer som de fått av 

bland annat Skolverket.  

Lärarna användander sig av betygskriterierna i kommentarer till eleverna på olika sätt. Här 

finns lärare som säger att de sätter ut betygskriterierna och de som inte gör det.  Samtliga lärare 

menar att det är de kommunikativa förmågorna som bedöms. Traditionella grammatikprov och 

exempelvis glosförhör ska därmed inte vägas in i bedömningen. Angående övrigt 

bedömningsunderlag skiljer sig lärarna sig åt huruvida man bedömer det som görs på lektionerna 

samt inlämningar och prov, eller om proven är det som väger mest i bedömningen.  
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Kursplanen som ramfaktor 

Kursplanen och dess kunskapskrav är dels en administrativ ramfaktor då det läggs ner mycket 

arbete på att implementera denna i bedömningen och i formuleringen av skriftliga omdömen.  

Kursplanen är även en juridisk ramfaktor som lärarna måste förhålla sig till i sitt arbete och de är 

exempelvis skyldiga att skriva skriftliga omdömen om sina elever. Detta innebär att kursplanen 

begränsar lärarnas handlingsutrymme. Den styr vissa av lärarna och begränsar deras 

handlingsutrymme i högre grad än de övriga. De lärare som arbetat under en relativt kort period 

styrs i högre utsträckning av kursplanen i planeringen av lektionsinnehåll, medan lärarna med 

längre erfarenhet inte ändrar sin undervisning nämnvärt utefter kursplanen. Däremot upplever 

även dessa lärare att kursplanen begränsar deras handlingsutrymme genom att de upplever att de 

nu måste bedöma mer än tidigare. Lärarna menar att kollegiet bedömer mer än tidigare, vilket då 

påverkar den egna lärarrollen, eftersom denne känner sig tvungen att anamma liknande 

bedömningsvanor. Det finns en uppfattning bland lärarna att det ska testas mer. Även om man 

inte vill känner man sig tvungen att göra det för att det är det som kollegorna gör. Att tillhöra 

gruppen lärare är då också en reducering av möjligheter precis som själva kursplanen, eftersom 

vissa aspekter anses som relevanta och andra ignoreras. Således kan sägas att ramen kursplan har 

en gällande läroplanskod som dels tycks innefatta ökade krav på kontroll och testande, dels krav 

på att det är de kommunikativa förmågorna och färdigheterna som ska testas. Den ökade 

kontrollen är inte uttalad i själva kursplanen men har blivit som en outtalad regel som lärarna 

förväntas följa.  

I arbetet med bedömning säger flera av lärarna att erfarenheten och läroboken är deras hjälp 

för att veta vilken kunskapsnivå eleverna bör ligga på, framför allt i årskurs 7 och 8. Således är 

läromedlet en större ramfaktor än kursplanen i avseendet vad som ska gås igenom 

kunskapsmässigt i respektive årskurs. Kursplanen som ramfaktor ger enligt de flesta lärarna inga 

konkreta anvisningar till detta. Kursplanen som ram tycks därmed vara vag enligt lärarna gällande 

vad undervisningen ska innehålla. Samtidigt upplever flera av lärarna en stress i att hinna med 

samtliga kunskapskrav. Begreppen ser lärarna som vaga, vilket i sin tur verkar begränsa deras 

arbete då mycket tid ägnas åt att tolka kursplanens begrepp och formuleringar. Således tycks 

kursplanen vara begränsande trots avsaknaden av konkret kunskapsinnehåll för respektive 

årskurs.  

Johanna är den lärare som skiljer sig i upplevelsen av kursplanen och dess hjälp i 

bedömningen. För henne är kunskapskraven enkla att förstå och de utgör hela grunden för 

hennes bedömning. Bedömningen utifrån kunskapskraven är inte svår och hon upplever inte att 

det finns en stress i att hinna med kunskapskraven. Johanna är mer positivt inställd till den 

aktuella kursplanen för moderna språk jämfört med de övriga lärarna, vilket visar att det finns ett 

spann inom realiseringsarenan gällande uppfattningen av den aktuella kursplanen. Däremot 

menar även Johanna att varken föräldrar eller elever förstår de omdömen som skrivs till 

utvecklingssamtalen och att eleverna inte förstår formuleringar tagna från kursplanen i 
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kommentarer på olika examinationer. Johanna menar att hon inte har några svårigheter med 

kursplanen eftersom att hon anser sig ha fått mycket hjälp från sin nuvarande arbetsgivare och 

från sina kollegor till att förstå hur denna ska användas. 

Begränsad tid ger begränsad förståelse för hur kursplanen ska implementeras 

Tid är ett återkommande tema i resultatet och bristen på tid får konsekvenser för hur lärarna 

arbetar med bedömning utefter kursplanen. Tiden som ges till fortbilning och tolkning av 

styrdokumenten är en tydlig ramfaktor för huruvida lärarna har möjlighet att förstå 

formuleringarna i kursplanen och kunskapskraven, vilket försvårar deras användning i 

bedömningsarbetet. Tiden är också avgörande för huruvida lärarna har möjlighet att använda 

kursplanen och kunskapskraven på det sätt som de önskar.  Att skriva omdömen där det framgår 

vad eleverna behöver utveckla med förankring i kunskapskraven är enligt lärarna tidskrävande, 

vilket gör att det inte alltid finns möjlighet att genomföra detta. En ständig bedömning, 

välformulerade omdömen och utvecklande elevkommentarer är tidskrävande och tar bland annat 

tid ifrån planeringen av undervisningen.  Uppfattningen om att det ska bedömas mer och den 

stress som lärarna beskriver gällande att hinna med att gå igenom samtliga kunskapskrav 

begränsar den tid som lärarna har till förfogande över vad undervisningen ska innehålla. Här 

nämns att undervisningens spontanitet och glädjen i att lära sig ett nytt språk går förlorad. 

Kursplanen blir rent administrativt en ramfaktor. Lärarna framhåller att tiden varit avgörande för 

att lärarna idag inte känner sig säkra i kursplanen är att de inte getts tillräckligt med tid till att 

förstå dessa, vilket i sin tur gör bedömningsprocessen svårare för lärarna. Detta påverkar även 

lärarnas möjligheter att kunna förklara bedömningen och de skriftliga omdömena för både elever 

och föräldrar.  

Sambedömning är ett sätt där lärarna tillsammans klargör vad som är bra respektive 

otillräckligt och något som lärarna är eniga om att vara bra just för rättssäkerheten. Däremot ses 

tiden som en begränsning även här då detta inte är möjligt i den mån lärarna önskar. 

Sammanfattning 

Olika ramar sätter gränser för lärarna i deras bedömningsarbete. Den största ramfaktorn som 

bidrar till att kursplanen fortsätter att ses som svårtolkad av lärarna är tiden.  Kursplanen som 

ram är relativt otydlig då flera lärare menar att den inte ger några konkreta anvisningar om 

kunskapsinnehåll samt att nivån av kunskaper är svår att avgöra för respektive årskurs. Detta 

tycks bli en ram i sig, främst för att mycket tid går till att tolka kunskapskravens begrepp och 

formuleringar. Kursplanen är en juridisk ram och lärarna måste förhålla sig till kunskapskraven 

och utgå ifrån dessa. Samtidigt upplever alla lärare, förutom Johanna, att de inte helt förstår hur 

de ska gå tillväga och att samtliga lärare uppfattar kunskapskraven på olika sätt. Det finns således 

ett glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan eftersom beslutsfattarna enligt lärarna 
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inte lyckats förmedla hur kursplanen ska användas. Lärarna visar ett avståndstagande mot 

formuleringsarenan då man anser att politikerna inte förstår vilket arbete lärarna åläggs, eftersom 

de är ytterst ansvariga för att verkställa det politiska beslutet. Vidare upplever lärarna att de har 

blivit mer strukturerade i sin bedömning samtidigt som de tycker att kraven som de bedömer 

utefter är svårförståeliga och tolkningsbara. Det finns en uppfattning om att det ska kontrolleras 

och bedömas mer än tidigare, vilket tycks var en av den aktuella kursplanens bakomliggande 

koder. Flera lärare menar att den ökade bedömningen omöjliggör att tid ägnas till planering av 

undervisningen samt att undervisningen förlorar sin spontanitet och till viss del glädje.  
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Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till den tidigare forskning som behandlats i 

litteraturöversikten. Vidare behandlas kopplingen mellan studiens resultat och de synsätt på 

bedömning som redogjorts för i tidigare kapitel. Ett resonemang förs sedan angående 

undersökningens urvalsvariabler och dess konsekvenser för resultatet. En diskussion förs 

slutligen angående de konsekvenser som studiens resultat kan få med avseende på 

bedömningsarbetet i grundskolan. 

Bedömningens karaktär  

Det finns en enighet bland lärarna om att det är kommunikativa färdigheter och förmågor som 

ska bedömas i spanskämnet. Lärarna säger att de har blivit mer kontinuerliga och strukturerade i 

sin bedömning och bedömningsunderlaget är omfattande. De flesta av lärarna använder sig idag 

också av uppsatta mål inför varje arbetsmoment som i olika utsträckning kan kopplas till 

kunskapskraven i kursplanen. Samtliga poängterar också att kommentarer som eleverna får på 

olika examinerande moment ska innehålla vad eleverna ska förbättra och utvecklas inom.  

Lärarna strävar efter att eleverna ska gå framåt och nå uppåt. Dessa olika aspekter av bedömning 

är förenliga med det som benämns bedömning för lärande där kontinuerlig bedömning med 

uppställda mål och klara förväntningar på eleverna och återkoppling är viktiga inslag (Bloom, 

1969:47–49). Lärarna visar också en kritisk inställning till sin egen bedömning då talar om att de 

gärna sambedömer med andra lärare för att garantera att deras bedömning håller måttet. De 

menar att de som lärare har ett ansvar i att ge eleverna alla förutsättningar för att lyckas nå 

uppställda mål och kunskapskrav, särskilt då eleverna nu måste vara på samma nivå inom ett och 

samma kunskapskrav för att kunna få just det betyget. Att ha denna reflekterande ställning till sin 

egen roll i elevernas utveckling är också förenligt med den formativa bedömningen (Bloom, 

1969:47–49).  

Med detta sagt kan det tyckas att den formativa bedömningen är den rådande i lärarnas 

utsagor. Däremot talar lärarna även om en form av bedömning som är just bedömning av lärande 

(Lundahl, 2011: 45–5; Bloom, 1969:47–49).  De talar ofta om bedömningen i negativ form, att 

både de som lärare men också eleverna tycker att bedömningen har gått för långt. De uttrycker en 

oro över att allt ska testas och upplever detta som ett ökat inslag av kontroll som de inte känner 

sig trygga i. Uttryck som att bedömningen tar bort glädjen och spontaniteten går därmed emot 

den formativa karaktär som lärarna också nämner. Lärarna talar om utvecklingen kring 

bedömning som att den har blivit kirurgisk, att eleverna ses som vandrande matriser och att det 

finns en stress i att hinna testa alla de krav som finns i kunskapskraven. Elsa menar även att 

kunskapskraven inte betonar att språkundervisningen ska ge eleverna nycklar till fortsatt lärande 
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även efter att skolan slutat. Den tidsbrist som uttrycks är också avgörande för huruvida eleverna 

får feedback som visar just vad som behöver utvecklas. Således finns inslag av både bedömning 

för lärande men också bedömning av lärande som tycks växa sig allt starkare enligt lärarna. 

Därmed kan sägas att tid fungerar som en avgörande ramfaktor för lärarnas arbete men också 

kursplanen är en än mer juridisk ram än tidigare.  

Resultatens relation till tidigare forskning 

De intervjuade lärarna uttrycker sig om en bedömning av färdigheter och förmågor. De resultat 

som berör detta i Törnvalls studie kan således inte längre ses som aktuella utifrån denna studies 

resultat. Törnvall fann nämligen att lärarna inte hade lyckats komma bort från det rent 

faktamässiga och inslag från det relativa systemet i sin bedömning (Törnvall, 2001:158–160).  Det 

tycks även ha skett en förändring angående den forskning som pekar på att lärare väger in 

beteende och attityder i betyget (Korp, 2006:240–241); Annerstedt & Larsson, 2008:99–112) då 

lärarna i den aktuella studien enbart talade utifrån bedömning av de kommunikativa förmågorna.  

Däremot berör både Korp och Annerstedt & Larssons studier att betygen inte är likvärdiga då de 

sätts på olika grunder, vilket är något som lärarna i denna studie också betonar. De intervjuade 

lärarna uttrycker att det finns en stor tolkningsdimension och en svårighet i att förstå 

kunskapskraven, något som får konsekvenser för bedömningen men också för betygsättningen, 

eftersom lärare tolkar kunskapskraven på olika sätt.  

Resultaten i denna studie visar även likheter med de uppfattningar lärarna i Selgheds studie 

uttryckte. Precis som efter reformen till Lpo94 som Selgheds studie berör menar lärarna i den 

aktuella studien att betygsstegen är svåra att ta till sig och att de inte ger ett fullgott stöd i 

bedömningsprocessen (Selghed, 2004:150,160). Precis som då har lärarna i denna studie 

svårigheter med att precisera målen och man menar att begreppen är svårförståeliga. Dessutom 

menar lärarna att varken elever eller föräldrar förstår formuleringarna i omdömena som utgår 

från kursplanens kunskapskrav, något som visar likhet med Selgheds resultat där lärarna ansåg att 

betygsstegen är för teoretiska till sin karaktär (Selghed, 2004:177–184). Även Tholins resultat som 

visar att det saknas en tydlighet angående hur betygssystemet ska användas samt Skolverkets 

rapport där det framgår att lärarna inte givits tillräckliga förutsättningar för att kunna tillämpa 

reformen går att återfinna i denna studie (Tholin, 2003:123; Skolverket, 2000:59, 161, 171). 

Lärarna anser att förberedelserna och informationen kring den senaste reformen då den aktuella 

kursplanen för moderna språk började gälla har varit bristfällig.  Flera av lärarna talar om 

erfarenheten och magkänslan i samband med bedömningen, främst eftersom att de anser att 

kursplanens kunskapskrav inte ger ett tillräckligt stöd i bedömningen. Detta kan liknas vid Hay & 

McDonalds resultat som visar att idrottslärare snarare använde sig av erfarenheten än kursplanen 

vid sin bedömning av elevprestationer (Hay & McDonald, 2008:157, 159–161). Lärare säger i 

denna studie att de tar hjälp av erfarenheten på så sätt att de jämför med det tidigare systemet 

samt med vad elever i respektive årskurs normalt sett brukar kunna. Att dra paralleller till det 
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tidigare systemet lyfts fram i Selghed och Törnvalls studier (Selghed, 2004:123–136; Törnvall, 

2001:158–160). Där handlade det däremot om paralleller till ett normrelaterat system. Sett till 

denna studies resultat verkar detta ha försvunnit och lärarna använder sig nu snarare av 

erfarenheterna ett annat målrelaterat system. Även om det nu inte handlar om att lärare använder 

sig av metoder från system skilda från det målrelaterade, tycks det finnas en tröghet i själva 

implementeringsprocessen av en reform. Detta är även något som de internationella studierna 

visar. Dessa tre tidigare nämnda studier menar att subjektiva faktorer och gamla traditioner ofta 

förekommer i betygsättning och att det är svårt att rent praktiskt tillämpa en mål- och 

kriterieinriktad betygsättning (Hay & McDonald, 2008:157, 159–161; Brayton Cox, 2011:80–83; 

McMillan, 2001:28,30) 

Således kan konstateras att den aktuella studiens resultat visar stora likheter med föregående 

studier där betyg och bedömning fortfarande görs utifrån subjektiva grunder och där reformer är 

svåra att rent konkret realisera för lärarna, framförallt på grund av bristfällig information samt 

bristen på tid. 

Arbetserfarenheten och skolformens betydelse för resultatet 

Intervjupersonerna valdes utifrån variablerna arbetserfarenhet och huruvida läraren arbetar på en 

friskola eller kommunal skola. Inget samband har i studien funnits mellan hur lärarna talar om 

bedömning och upplevelsen av kursplanen för moderna språk och variabeln friskola eller 

kommunal skola. Läraren Johanna som arbetar på en friskola i kommunen är den som skiljer sig 

mest från övriga lärare i hennes sätt att tala om olika aspekter av kursplanen och bedömning, 

framförallt för att hon uttrycker en positiv inställning till den aktuella kursplanen. Både Anna och 

Elsa har liknande åsikter som de lärare som arbetar på kommunala skolor, trots att de arbetar på 

friskolor. Således verkar det snarare finnas ett samband mellan hur man exempelvis har förberetts 

för den aktuella kursplanen och reformen i övrigt bero på respektive skolas förberedelser och 

fortbildningsarbete. Johanna menar att hon på den skolan hon nu arbetar på fått mycket hjälp i 

själva implementeringen av kursplanen och framför allt i att förstå kunskapskraven och att det är 

en stor skillnad gentemot hur de på hennes tidigare arbetsplats arbetade med att tillgodose sig 

reformen. Även hon uttrycker en frustration gentemot Skolverkets bristfälliga information och 

menar att hennes arbetsplats istället gett henne den hjälp som behövdes. Detta är något som de 

övriga lärarna inte talar om och de menar att såväl beslutsfattare som arbetsplatsen inte gett dem 

tillräcklig information och hjälp med att förstå den aktuella kursplanen.  

Variabeln arbetserfarenhet tycks ha viss betydelse för hur man resonerar kring bedömning 

utefter kursplanen. De lärare som arbetat en relativt kort period som lärare tycks utgå mer från 

kursplanen både i deras bedömningsarbete men även i deras lektionsplaneringar. I intervjuerna 

refererar de i högre grad till kursplanen. Johanna som arbetat i fyra år uttrycker att hon ständigt 

har kursplanen närvarande inför varje arbetsmoment. I bedömningsarbetet utgör den hela hennes 

hjälpmedel. Anna som arbetat ett år som lärare säger att hon tycker att det känns som ett hårt 
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system som inte alltid känns rätt. Men hon menar att hon är tvungen att utgå från det eftersom 

att det är det gällande styrdokumentet. Hon uttrycker sig på följande vis: ”det känns fel men 

samtidigt, jag kan ju inte göra på något annat sätt. Jag kan inte bestämma att jag ska ha ett annat 

system.” Både Sandra och Johan som arbetat en längre tid tycker att de nu mer än tidigare arbetar 

med utgångspunkt i kursplanen men de betonar tolkningsmöjligheten av den och anser att de 

därmed kan fortsätta att arbeta ungefär som tidigare. Sandra utgår inte heller ifrån kursplanen i 

sin planering. Hon ser systemet som hårdare men poängterar att man inte ska ”knäcka sina 

elever”. Således uttrycker hon en viss distans till hur kunskapskraven ska användas.  Även Elin 

som arbetat som lärare i snart tjugo år har försökt att ta till sig kursplanen men visar att hon 

fortfarande arbetar som hon tidigare gjort. Hon vet att omdömen utan kommentarer inte är 

förenligt med nya kursplanen men gör det trots allt på grund av tidsbrist.  

Bedömningens konsekvenser 

Resultaten visar att det finns ett missnöje bland de intervjuade lärarna över hur införandet av den 

aktuella kursplanen gått till. De känner sig osäkra på hur den ska förstås och hur den ska 

tillämpas. Man menar att bedömningen fortfarande är subjektiv och att det i årskurs 7 och 8 blir 

mer godtyckligt gällande vad som ska utgöra kunskapsinnehållet. Samtliga menar även att i ett 

mål- och kriterierelaterat system så kommer bedömningen alltid att vara subjektiv till viss del. 

Eftersom samtliga lärare upplever systemet som subjektivt och till viss del godtyckligt då man 

inte förstår kunskapskraven påverkar detta betygsättningen som därmed skiljer sig stort lärare 

emellan. Att försöka göra ett målrelaterat system helt likvärdigt kan ses som något svåruppnåeligt 

men det mest problematiska tycks ligga i att lärarna själva inte vet hur de personligen ska använda 

sig av kunskapskraven. Om varje lärare, trots att det är deras personliga och subjektiva tolkning, 

ändå anser sig förstå kursplanen och hur de rent praktiskt ska använda denna i sin bedömning, så 

kan läraren även förklara hur denne resonerar och presentera sina bedömningskriterier för sina 

elever. Men om det finns en osäkerhet i hur man som enskild lärare förstår och använder sig av 

kunskapskraven så kan man inte förklara det för varken elever eller föräldrar. Då blir systemet än 

mer godtyckligt och eleverna ges inte möjlighet till insyn i bedömningsprocessen. Denna 

problematik uttrycks av Sandra på följande vis:  

Kunskapskraven är inte helt lätta att förstå, de är luddiga. Och om kunskapskraven är 

luddiga för mig så kan inte jag förklara dem för varken elever eller föräldrar.  

 

Följaktligen tycks beslutsfattarnas specifika mål och intressen med reformen inte ha fått fullt 

genomslag bland de som ska verkställa besluten rent praktiskt inom realiseringsarenan, nämligen 

lärarna på skolorna.  

Flera lärare uttrycker en oro i samband med den ökade bedömningen. Dessa lärare känner sig 

styrda av de juridiska ramarna och delar inte de åsikter som de menar att politikerna har. Lärarna i 

en decentraliserad skola där mycket ansvar åläggs varje lärare i dels planering av undervisning och 
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dels bedömningsarbetet är nu till viss del ifrågasatt, då de åläggs mer kontroll och bedömning 

uppifrån formuleringsarenan. Vissa av lärarna upplever att deras profession till viss del ifrågasätts 

i och med att de nu är ålagda att bedöma mer än tidigare. Således uppfattar lärarna att den stora 

frihet som tidigare funnits som beskrivits i bakgrunden nu har blivit mer begränsad (se sida 5: 

Lundgren, 1999) Här finns också en paradox då lärarna förväntas bedöma mer och med tydligare 

förankring i kunskapskraven för att detta ska bidra med mer likvärdiga betyg samtidigt som 

lärarna menar att bedömningen är allt annat än objektiv. Detta skulle kunna vara ett uttryck för 

ett eventuellt glapp mellan de politiska viljorna och verkligheten.  

Lärarna menar också att elever och föräldrar upplever de skriftliga omdömena som 

svårförståeliga. I och med detta kan det finnas en risk för att föräldrar och elever bli mindre 

delaktiga i elevernas kunskapsutveckling samt i på vilka grunder betygen sätts. Detta kan ses som 

ett demokratiskt dilemma där den omfattande dokumentationen, som ska bidra till mer insyn av 

föräldrar och elever, snarare riskerar att få motsatt effekt. Denna problematik kan visas med hjälp 

av Sandras uttalande: 

Föräldrarna förstår inte det som sägs på utvecklingssamtalen. Och det är ju pinsamt 

tycker många föräldrar att säga att jag förstår faktiskt inte vad det står.  Och det är inte 

på något vis korkade föräldrar […]det måste göras om för det hjälper inte eleverna 

känns det som. Det är mycket och de förstår inte vad det står. Det de inte ser och det 

som föräldrarna vill veta är; klarar sig mitt barn eller inte? Inte sida upp och sida ner 

med svårtolkad text.  

Sammanfattning 

Likheter som funnits med tidigare studier handlar främst om svårigheten med att implementera 

ett nytt system och hur man rent praktiskt går tillväga med användandet av en kursplan med 

respektive betygskriterier i sin bedömning och betygsättning. Kursplanen är enligt lärarna svår att 

förstå och kunna använda i sitt arbete, vilket leder till en subjektiv bedömning. Lärarna menar 

också att föräldrar och elever inte förstår de skriftliga omdömena då dessa är alltför invecklade, 

vilket kan visa på att föräldrar och elever får minskad insyn i bedömningsprocessen. Lärarna i 

studien visar en medvetenhet om en bedömning för lärande men talar även om bedömning i 

form av bedömning av lärare, främst eftersom man upplever att bedömningen alltmer syftar till 

en ökad kontroll. Den ökade kontrollen ses av vissa lärare som ett ifrågasättande av deras 

kompetens, då deras frihet begränsas. Sett till variablerna tycks erfarenheten göra att man inte 

utgår i lika hög grad från kursplanen i sin bedömning. Hur man upplevt informationen och 

införandet kring reformen tycks variera från skola till skola och inte mellan kommunala skolor 

och friskolor.  
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Konklusion  

Studien ska ses utifrån hur en grupp lärare upplever bedömningen utifrån dagens kursplan för 

moderna språk. Studien säger däremot ingenting om huruvida det som lärarna uttrycker är hur de 

i realiteten agerar kring bedömning.  Studien har även bara på ytan berört klyftan mellan hur 

beslut formuleras och tas och hur detta rent praktiskt ska genomföra, vilket skulle behöva 

fördjupas i framtida studier. Studiens resultat kan ges viss styrka då de liknar det som tidigare 

intervjustudier påvisat. Studien bidrar även till forskningen då den behandlar bedömning utifrån 

en ny synvinkel, nämligen den aktuella kursplanen för moderna språk för grundskolans senare år. 

I och med likheten med tidigare studier skulle generaliserbarheten kunna gälla för hur 

spansklärare inom Uppsala kommun resonerar. Återhållsamhet bör däremot gälla huruvida 

studiens resultat är representativt för övriga Sverige. Framtida studier av större omfång får till 

uppgift att ge en mer generaliserbar bild. Vidare studier föreslås även ha kön mer i beaktning vid 

urvalet, för att eventuellt påträffa skillnader mellan män och kvinnors resonemang som denna 

studie inte funnit.  

Bedömning är enligt lärarna en komplicerad uppgift då de på egen hand definierar vad den 

styrande kursplanen innebär rent konkret. Resultatet blir en bedömning där varje lärare gör sin 

egen tolkning och där det enligt lärarnas uppfattningar råder en stor skillnad i implementering av 

kursplanen. Lärarna uttrycker ett missnöje över hur informationen angående kursplanens 

tillämpning och en osäkerhet i hur de ska använda sig av kursplanen i sin bedömning. De 

upplever att en ökad kontroll och en ökad bedömning ställer nya krav på dem. Flera lärare känner 

sig inte bekväma i att vara företrädare för en allt större bedömning då detta tar bort både glädje 

och spontanitet i språkundervisningen. Samtidigt som lärarna uttrycker en osäkerhet gällande 

bedömningen visar de även en stor medvetenhet om hur en bedömning också ska leda till att 

eleverna utvecklas inom de kommunikativa förmågorna i spanska. Däremot innebär denna form 

av bedömning mer arbete och mer tid, vilket tycks vara en allt större bristvara. Att lärarna inte ges 

tillräckligt med tid till att kunna förstå kursplanen och kunskapskraven påverkar hela 

bedömningsförfarandet. Om mer tid skulle ges till exempelvis sambedömning, fortbildning och 

diskussioner lärare och skolor emellan, skulle eventuellt viss konsensus kring kursplanens 

implementering i bedömningsarbetet kunna uppnås. Det råder enligt lärarnas utsagor således en 

stor klyfta mellan den arena där själva kursplanen formuleras och hur denna reform sedan ska 

verkställas av lärare som saknar tillräckliga resurser i form av tid och kunskap.  Då lärarna känner 

sig osäkra i ett system kan de heller inte förmedla dess innebörd på ett för dem tillfredsställande 

sätt till varken elever eller föräldrar. Om bedömningsprocessen även fortsätter att vara så pass 

komplicerad för föräldrar och elever som lärarna i denna studie uttryckt, riskerar bedömningen 

bli något avsett för enbart lärare och där elever och föräldrar utestängs från denna process. Då 

har bedömningen fått större utmaningar än enbart att uppnå likvärdighet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrund 

Berätta om din arbetserfarenhet    

Skolans profil 

Tema 2: Upplevelsen av reformen 

Hur har du upplevt förändringen och införandet av det nya systemet? 

Tema 3: Kunskapsinnehåll 

Berätta hur du ser på kunskapsinnehållet i kursplanen.  

Hur ser du på kraven som finns på elevernas kunskaper  

i spanska? 

 

Tema 4: Bedömning i praktiken 

Hur går du tillväga när du bedömer elevernas kunskaper?   

Vad utgör ditt bedömningsmaterial?  

Och hur bedömer du detta?  

Hur redovisar detta för eleverna? 

 

Hur ser du på kursplanen som ett hjälpmedel i detta?  

Utvecklar/konkretiserar du den på något sätt?  

Hur tillämpar du kunskapskraven rent konkret i ditt bedömningsarbete? 

I vilken mån genomsyrar bedömningen din lektionsplanering? 

 

Vilka svårigheter kan du stöta på i ditt arbete med bedömning?  

 

Vilka faktorer har bidragit till ditt sätt att arbeta med bedömning? 
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Tema 5: Årskurs 7 och 8 - kunskapsavvägning 

När du bedömer vad eleverna ska kunna i årskurs 7 och 8, hur gör du då? 

Hur förhåller du dig till kursplanen?  

 

Hur går du tillväga rent konkret med ditt bedömningsarbete i årskurs 7 och 8? 

 

Mellanbetygen B och D, hur tolkar du dessa? Både i 7, 8 och 9 

Tema 6: Intryck av kursplanen 

Vilka styrkor tycker du att den nya kursplanen har?  

Och vilka svagheter?  

 

Tema 7: Avslutning och sammanfattning  

Målen som eleverna ska nå upp till, på vilket sätt tycker du detta framgår i kursplanen?  

 

Styrkor och svagheter i kursplanen 
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