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1. Inledning 

När jag skriver dessa rader är det mindre än nio år sedan den nuvarande Skollagen 
och Skolförordningen började gälla. Nio år är egentligen inte en lång tid för ett 
skolväsende eller för den delen inte heller för en enskild skola. För den enskilde 
eleven som började förskoleklassen hösten 2011 är det mer än halva livet. Skolans 
vardag med undervisning och ett fostrande demokratiuppdrag har fortskridit 
samtidigt som skolreformerna haglat över oss lärare. Nya läroplaner och kursplaner 
har implementerats, kommentarmaterial och bedömningsstöd i mängder har 
producerats liksom ett antal allmänna råd om allt från undervisning, bedömning och 
betygsättning till frånvaro och utvecklingssamtal. Alla de teoretiska reformerna har 
en praktisk sida och det är den sidan som lärare får hantera varje dag. Men för att 
förstå varför praktiken ser ut som den gör idag måste också alla förändringar de 
senaste åren ses i ljuset från de stora skolreformerna på 90-talet, 
kommunaliseringen och friskolereformen, där skolans huvudmannaskap 
decentraliserades till kommunerna och friskolorna och där skolan medvetet utsattes 
för marknadsliknande konkurrenskrafter när skolpengen infördes.  
 
Vi har idag i Sverige en mål- och resultatstyrd skola där riksdag och regering sätter 
upp kunskapsmål och ramar för utbildningen. Huvudman för skolan är kommuner 
och styrelser i de fristående skolorna som ansvarar för att alla elever och skolor ska 
nå de uppställda målen för grundskolan och hålla sig inom ramarna som riksdag och 
regering bestämt. På de enskilda skolorna leder och fördelar rektorer arbetet och de 
som är utförare längst ned i styrkedjan är vi lärare. I Sverige har vi tre olika 
Skolmyndigheter, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) som har olika funktioner, både stöttande och granskande.  
 
Själva styrkedjan ser vid en första anblick relativt okomplicerad ut. Men när staten 
bestämmer mål som kommunerna och enskilda huvudmän ska uppfylla och där 
dessa tilldelas en budgetram som baseras på antal elever istället för efter behovet 
börjar genast problemen att hopa sig speciellt eftersom kommunerna har en 
kommunallag att också förhålla sig till. Det finns givetvis en praktisk sida av det 
också för oss lärare som tar sig uttryck i vår arbetsmiljö. Olika incitament att agera 
på specifika sätt påverkar skolan och skolsystemet som helhet.  
 
Många jublade när skolan blev en av de viktigaste frågorna hos människor inför valet 
2014. Ett annat sätt att se på det är att det under lång tid har skett en glidning i 
svensk politik från att skolan initialt har varit ett politiskt och demokratiskt gemensamt 
projekt till att den i modern tid blivit ett kortsiktigt slagträ för att vinna politisk mark. 
Skolan som en gemensam grund för ett demokratiskt hållbart samhälle med en 
bildningstradition ligger därmed längre ifrån oss idag än det kanske någonsin gjort 
tidigare. Riksdagen spretiga sammansättning och skillnaderna mellan partierna i 



skolfrågor vittnar om detta. Läraryrkets attraktivitet har under många år dalat och vi 
har redan idag en eskalerande lärarbrist. Om några ytterligare år kommer kanske 
inte ens hälften av Sveriges elever i grundskolan att undervisas av vuxna med vare 
sig lärarutbildning eller utbildning i det ämne eleverna ska lära sig.  
 
Jag gillar att undervisa ungdomar i grundskolans senare år. Men jag ser med oro hur 
tungt läraryrket blivit och hur olikvärdig undervisningen och betygsättningen är, både 
lokalt och nationellt. Jag mår dåligt av att se orättvisorna. Ändå ökar kraven på 
skolan för varje år som går, både ekonomiskt och innehållsligt. Man skulle kunna 
säga att förutsättningarna att göra ett bra arbete inte har ökat i samma takt som 
kraven. Denna skillnad förväntas lärare helt enkelt att reglera genom så kallade 
effektiviseringar.  
 
Jag vill precis som alla andra att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation för att 
kunna konkurrera globalt. Jag tror inte att vi som land har råd att låta 
marknadskrafterna segregera och sålla bland elever, skolor och lärare. Istället tror 
jag att skolan ska vara ett gemensamt projekt med bildning i fokus och att kunskaper 
är det som ska avgöra bredden på valmöjligheterna att studera vidare, närhelst valen 
sker i livet. Systemet måste också ha ett skyddsnät med möjligheter för de som är 
allra mest utsatta att få en så bra utbildning och i förlängningen så bra liv som 
möjligt. Men när undervisning snarare sker på bekostnad av lärarna har något gått 
snett. I det följande kommer jag beskriva mina betraktelser av ett trasigt skolsystems 
praktiska sida. Lärare hanterar och kompenserar så gott det går för alla 
ambivalenser som systemet ger upphov till, men det tär på lärarkåren. Jag hoppas 
att den här texten är igenkännande för lärare och kanske kan öppna några ögon 
även utanför lärarkåren så att vi i framtiden återigen kan se skolan som ett 
gemensamt projekt där kunskaper värdesätts på riktigt och rättvist och där de 
marknadsliknande incitamenten i skolan tas bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Bakgrund 

 
För att förstå hur varför undervisningspraktiken och läraryrket påverkats i en viss 
riktning av det senaste decenniets reformer i behöver vi backa tillbaka bandet några 
år. Några av Sveriges största skolreformer genomfördes i slutet av 1900-talet, till 
exempel kommunaliseringen av skolan och friskolereformen. Det skedde också en 
omstrukturering av skolmyndigheter, skolpengen infördes och den förändring som 
kanske påverkat lärarpraktiken mest av allt påbörjades, övergången från 
regelstyrning till målstyrning. Det är utifrån den spelplanen de senare politiska 
reformerna som bland annat ledde fram till en ny läroplan 2011 måste förstås, 
analyseras och diskuteras.  
 

Kommunaliseringen av skolan 

 
När man talar om kommunaliseringen av skolan avses den reform som genomfördes 
1991 där kommunerna fick ansvaret för finansieringen, lärarnas anställningsvillkor 
och en stor del av lärarnas administrativa regelverk . Tidigare hade staten haft dessa 1

uppgifter. Frågan om att ge kommunerna ett ökat ansvar för skolan, att 
decentralisera ansvaret, hade debatterats under många år. 1989 beslutade 
riksdagen med 162 röster för (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) och 157 
röster emot att  genomdriva reformen, trots protester. Ett av skälen till att man ville 
kommunalisera skolan var att skolan upplevdes för stor och komplex för att kunna 
styras genom statlig detaljreglering.  
 
Genom kommunaliseringen bytte Sverige form på styrningen av skolan, från styrning 
genom regler som alla inom skolväsendet skulle följa (regelstyrning) till styrning 
genom på förhand uppställda mål från statens sida som kommunerna skulle ansvara 
för att uppnå, både vad gäller skolan som helhet och för de enskilda eleverna genom 
den kommande läroplanen.  
 
Ett annat skäl till kommunaliseringen sades vara att målen, eftersom lärarna fick 
vara med och utveckla dem på lokal nivå (lokala kursplaner), kunde utformas med 
hänsyn till rådande omständigheter på den skola de skulle verka på. I propositionen 
1990/91:18 (s. 99-100) beskriver Göran Persson i delen som behandlar 
utformningen av läroplaner i ett målstyrt system principer för dessa:  
 
“Jag är övertygad om att det inte är möjligt att utforma målen i läroplanerna så att de 
direkt kan läggas till grund för undervisningen i en klass. Det skulle innebära en 
långtgående detaljstyrning av undervisningsprocessen och riskera att skapa en skola 

1 https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-655-2.pdf s. 2 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-655-2.pdf


som både innehållsmässigt och vad gäller metodiken skulle kunna stagnera. Målen 
skall istället utformas så att de kan konkretiseras och preciseras på lokal nivå. 
 
Själva läroplansarbetet inleddes efterhand och Lpo-94, den första läroplanen i vårt 
mål- och resultatorienterade system ersatte Lgr80 1:a juli 1994. Trots att 
kommunerna tog över ansvaret för lärarnas anställningsvillkor fortsatte lärares löner 
att sättas efter fasta löneskalor i centrala avtal fram till 1996. Lönen ökade främst 
med erfarenhet. Efter 1996 ersattes systemet med lokal lönebildning utan 
individuella garantier (så kallad individuell lönesättning) .  2

 

Friskolereformen och fritt skolval 

 
Friskolereformen genomfördes 1992. Den gjorde det möjligt för andra än kommuner 
att driva skolor, t.ex. stiftelser, vinstorienterade privata företag eller ideella 
organisationer. Syftet var att öka mångfalden av utbildningsvägar och pedagogiska 
metoder samt att bidra till att höja kvaliteten inom hela skolväsendet genom en 
stimulerande tävlan mellan olika skolor med olika inriktning och olika ägandeformer. 
Vid samma tidpunkt infördes det fria skolvalet som gav varje enskild elev rätten att 
välja skola. Med större valfrihet och mer utrymme för enskilda skolors profiler 
menade man att incitamentet för kostnadseffektivitet blev bättre . Reformerna 3

genomfördes av den dåvarande regeringen bestående av Moderaterna, 
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.  
 

Skolpeng 

 
Med syftet att finansieringen av såväl fristående skolor som kommunala skolor skulle 
bli rättvis skapades skolpengen, en summa pengar som följde med eleven till den 
skola hen valde. Till en början tilläts kommunerna dra av 15% vid tilldelningen till 
friskolorna då de hade ytterligare skyldigheter än friskolorna såsom exempelvis att 
anordna hemspråksundervisning . Idag fördelas samma resurser till alla elever 4

utifrån kommunens genomsnittliga kostnad/elev vare sig skolan är kommunal eller 
friskola.  
 

2 
https://www.konj.se/download/18.3ac04268151135340942fac0/1447767160707/lonebildningen-for-lar
are.pdf s. 99 
3 Proposition 1991/92:95  
4 Proposition 1991/92:95 
 

https://www.konj.se/download/18.3ac04268151135340942fac0/1447767160707/lonebildningen-for-larare.pdf
https://www.konj.se/download/18.3ac04268151135340942fac0/1447767160707/lonebildningen-for-larare.pdf


Från regelstyrning till målstyrning 

 
När ansvaret för allt större del av skolan decentraliserades till kommunerna övergick 
även läroplaner till att styra genom mål på olika nivåer, dels i läroplanens första 
övergripande delar men också i kursplanerna i respektive ämne. I kommunerna 
skrevs kommunala skolplaner för några år framöver där mål för kommunens 
skolverksamhet formulerades. I LPO-94, som var den första läroplanen i detta 
målstyrda system formulerades i ämnenas kursplaner två typer av mål för eleverna 
och riktningen för undervisningen, mål att sträva mot som var mer abstrakta och 
långsiktiga till sin karaktär och mål att uppnå i åk 5 och åk 9. Utöver detta utformade 
skolor lokala kursplaner där man skrev mål och betygskriterier i de årskurser där det 
inte fanns formulerat. Terminsbetygen som eleverna fick från åk 8 sattes exempelvis 
i relation till de lokalt formulerade kriterierna medan slutbetygen sattes med 
utgångspunkt i de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i 
grundskolan och de betygskriterier som hade fastställts för ämnena och 
ämnesblocken . 5

 

Skolmyndigheterna 

 
När skolan kommunaliserades avskaffades Skolöverstyrelsen och 
länsskolnämnderna och ersattes av Skolverket. Skolverket skulle ansvara för 
normering genom kursplaner och betygskriterier samt granska, följa upp och 
utvärdera.  
 
Skolverket kritiserades genom åren för dess granskande funktion och att de inte 
undersökte hur det var ställt med likvärdigheten tillräckligt. En annan del av 
granskningen som Skolverket ansvarade för var att kontrollera måluppfyllelsen. I 
början av 2000-talet växte en ytterligare kritik fram då svenska elever lyckades allt 
sämre i internationella kunskapsundersökningar och skillnaderna på kvaliteten 
mellan och inom skolor ökade . En utredning startade vilken ledde fram till att 6

Skolinspektionen bildades som en granskande myndighet fristående från Skolverket 
i oktober 2008.  
 
2008 påbörjade också Specialpedagogiska skolmyndigheten sin verksamhet och 
skulle ansvara för specialpedagogiskt stöd till enskilda skolor och huvudmän.  
 

5 Grundskoleförordning (1994:1194) 
6 
https://www.regeringen.se/49b71c/contentassets/238190d7fc91449c8d8ef48242e39e12/tydlig-och-op
pen---forslag-till-en-starkt-skolinspektion-sou-2007101 
 

https://www.regeringen.se/49b71c/contentassets/238190d7fc91449c8d8ef48242e39e12/tydlig-och-oppen---forslag-till-en-starkt-skolinspektion-sou-2007101
https://www.regeringen.se/49b71c/contentassets/238190d7fc91449c8d8ef48242e39e12/tydlig-och-oppen---forslag-till-en-starkt-skolinspektion-sou-2007101


De övriga skolmyndigheterna i Sverige är Sameskolstyrelsen som inrättades 1981 
och ansvarar för de fem sameskolorna samt Skolforskningsinstitutet som inrättades 
2015 som gör systematiska översikter av forskning till stöd för förskola och skola .  7

 

Specialpedagogreformen och speciallärarna 

 
Specialpedagogutbildningen startade i början av 90-talet som en 
påbyggnadsutbildning då speciallärarutbildningen (som också var en 
påbyggnadsutbildning) också lades ned. Syftet med den nya utbildningen var att ge 
ett helhetsperspektiv på inlärning och utveckling och med det också ett ansvar att 
utveckla samverkan både inom skolan och mellan skolan och hemmen för att eleven 
skulle få adekvat stöd. Specialpedagogen fick med det en roll som uttolkare och 
ledare för utveckling mot den politiska visionen “en skola för alla”. När det gäller 
påbyggnadsutbildningen inom specialpedagogik skedde alltså en förskjutning från att 
tidigare ha handlat om specialpedagogisk undervisning till att ge de studerande 
specialpedagogisk kompetens vilket inkluderade handledande och rådgivande 
funktioner .  8

 

Lpo-94- nytt betygssystem och ny betygsskala 

 
I juli 1994 började läroplanen Lpo-94 att gälla. Läroplanen var indelad i tre delar. Den 
första delen var en övergripande beskrivning av skolans värdegrund och uppdrag. 
Andra delen innehöll övergripande mål och riktlinjer för skolan och undervisningen 
och tryckte på vems ansvaret för olika delar var. Den sista delen innehöll kursplaner 
för respektive ämne och betygskriterier för betygen G och VG . Betygssystemet som 9

infördes i grundskolan innehöll tre nivåer: G (Godkänt), VG (Väl godkänt) och MVG 
(Mycket väl godkänt). Lärare på skolor runt om i landet utformade lokala kursplaner i 
respektive ämne där man konkretiserade vilket innehåll man läste i olika årskurser 
och vilka mål som skulle uppnås i dessa. Det fanns med systemet ingen 
bestämmelse eller råd som hanterade hur lärare skulle förhålla sig till de nationella 
proven som genomfördes i åk 5 och 9 i ett antal ämnen när de satte betyg. 
Terminsbetygen i åk 8 och höstterminen i åk 9 sattes utifrån de lokala kursplanernas 
konkretiserade betygskriterier medan slutbetyget i åk 9 sattes utifrån fastställda 
kriterier som kursplanerna innehöll. År 2000 skedde ett kursplanearbete där 
kursplanerna reviderades så att det nu också fanns fastställda kriterier för betyget 
MVG, något som alltså inte funnits tidigare. Lpo-94 blev dock inte en långvarig 

7 De fem skolmyndigheterna - 
Skolverkethttps://www.skolverket.se/.../Deltagarmaterial%20-%20De%20fem%20skolmyndighet… 
8 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:199410/FULLTEXT02.pdf s. 59-60 
9 http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf 
 

https://www.skolverket.se/download/18.5707c31684c5512e82b3/1548919967652/Deltagarmaterial%20-%20De%20fem%20skolmyndigheterna%2031%20jan%202019.docx
https://www.skolverket.se/download/18.5707c31684c5512e82b3/1548919967652/Deltagarmaterial%20-%20De%20fem%20skolmyndigheterna%2031%20jan%202019.docx
https://www.skolverket.se/.../Deltagarmaterial%20-%20De%20fem%20skolmyndighet%E2%80%A6
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:199410/FULLTEXT02.pdf
http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf


läroplan. Svårigheter att nå likvärdighet i betygsättning och allt sämre resultat i 
kunskapsmätningar nationellt och internationellt ledde till debatt där det framhölls att 
vi hade en flummig och otydlig läroplan som inte lärarna förstod och att det inte 
fanns en tillräcklig uppföljning om hur det gick för elever i tidigare år. Debatten ledde 
till argument om att vi behövde en ny betygsskala, nationella prov i åk 3, betyg i åk 6 
och en ny och tydligare läroplan som skulle stävja dessa saker, något som också 
kom att realiseras.  
 

LGR11- ny läroplan och ny betygsskala 

 
Under första årtiondet på 2000-talet hade betygsinflationen tagit fart ordentligt även i 
grundskolan. Andelen elever som inte nådde upp till godkända betyg låg relativt 
konstant medan andelen elever med betyget MVG ökade från 14,4 % till 20,5 % om 
man tittar på ett genomsnitt av alla ämnen.  
 
 Ej nått G VG MVG 

1998-1999 6,7 43,9 35 14,4 

1999-2000 7,2 41,9 35,2 15,7 

2000-2001 7,4 40,8 35,8 16,1 

2001-2002 7,5 40 35,1 17,5 

2002-2003 7,4 40,2 35,2 17,2 

2003-2004 7,2 39,7 35,5 17,6 

2004-2005 7,3 40,1 34,7 17,9 

2005-2006 7,1 40,4 34,6 17,9 

2006-2007 7,1 39,4 35 18,6 

2007-2008 7,1 38,9 34,4 19,6 

2008-2009 7 38,4 34,5 20,1 

2009-2010 7,1 38,8 34,3 19,9 

2010-2011 6,9 38,3 34,2 20,6 

2011-2012 6,8 37,9 34,7 20,5 

(Genomsnitt beräknat utifrån statistik från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik) 
 
Den mest dramatiska förändringen skedde i praktisk-estetiska ämnen där andelen 
elever som fick betyget MVG ökade med upp till 10 procentenheter i vissa ämnen. 
Ämnen som hade någon form av normering, t.ex. nationella prov, hade visserligen 
inte en lika dramatisk utveckling men även i de ämnena ökade andelen elever som 
fick högsta betyg med flera procentenheter. Samtidigt visade internationella 
kunskapsmätningar som PISA att svenska elevers kunskaper stod sig allt sämre.  
 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik


 
 
Kunskaperna blev alltså sämre medan betygen tenderade att bli allt högre för varje 
år, något som ibland lite slarvigt brukar kallas för betygsinflation, dvs. att det krävdes 
allt mindre kunskaper för att nå de olika betygen. Likvärdigheten mellan olika skolor 
och mellan enskilda klassrum var något som oroade många.  
 
Implementeringen och fortbildningen av lärarna vid övergången från en regelstyrd 
läroplan till det mål- och kunskapsrelaterat systemet med Lpo-94 hade i princip varit 
obefintlig. Skillnaderna i betygsättningen mellan olika skolor och mellan lärare i 
samma skolor var stor.  
 
En diskurs att på uppgiftsnivå gradera elevers visade kunskaper vid enskilda 
uppgifter med betygen G+, VG++ och MVG- blev en naturlig reaktion som växte fram 
för att i någon mån precisera elevers kunskaper när betygen “flöt ut” och minskade i 
värde samtidigt som det sågs som relativt otydligt vad som skulle leda till ett visst 
betyg. Visserligen fanns det lokalt formulerade konkretiserade kursplaner på 
skolorna men det hade vuxit fram en kritik mot otydligheten i betygskriterierna..  
 
Leif Davidssons utredning “Tydliga mål och kunskapskrav i skolan- förslag till nytt 
mål och uppföljningssystem” var klar 2007. I den poängterades att Lpo-94 var 
otydlig, att lärarna hade för många mål att hålla reda på i arbetet och att målen i 
många fall var otydligt formulerade. Exempel som t.ex. ”utvecklar förmågan att dra 
slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina 
slutsatser” menade Davidsson var olyckliga och poängterade att målen i framtida 
läroplaner bör i kursplanerna i stället vara konkreta och ämnesinriktade. Davidsson 
föreslog också att antalet kunskapsuttryck behövde reduceras till antalet och ha en 



gemensam form. Konkreta exempel i kommentarer till kursplanerna behövdes för att 
lärarna skulle få hjälp att tolka målen .  10

 
Uppdraget att arbeta fram en ny läroplan med nya kursplaner gick från 
departementet till Skolverket. Man tog in underlag från interna experter och externa 
forskare och studerade även hur andra länder hade skrivit kursplaner och 
betygskriterier . Även lärare, myndigheter och andra intressenter i läroplansarbetet 11

involverades genom att förslag gick ut på remissrundor under 2009 där det var 
möjligt att kommentera förslagen. 
 
LGR11 konstruerades i tre delar. Första delen beskrev skolans värdegrund och 
uppdrag. Andra delen innehöll övergripande mål och riktlinjer. Dessa två delar hade 
mycket gemensamt med sin föregångare till läroplan Lpo-94. Den tredje delen 
innehöll kursplaner i varje ämne. Varje ämnes kursplan var i sig indelad i tre delar: 
syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Hösten 2011 började den nya läroplanen 
och betygsskalan att gälla för alla utom eleverna i åk 9 som fortfarande fick betyg 
enligt Lpo-94.  
 

Förstelärarreformen 

 
På grund av den minskade attraktionskraften som läraryrket hade försökte man finna 
åtgärder från politiskt håll som skulle stimulera människor att söka sig till läraryrket 
och som också skulle ta tillvara på kvaliteter hos befintliga lärare. I betänkandet 
Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) föreslogs ett mer 
praktiknära karriärssteg för särskilt kvalificerade lärare. Detta karriärsteg skulle 
finansieras med statsbidrag vars syfte var att stimulera en lönespridning där särskilt 
yrkesskickliga lärare premieras.  12

 
2013 trädde förstelärarreformen i kraft. Förstelärarreformen innebar att huvudmän 
som inrättade karriärsteg för särskilt skickliga lärare att antingen arbeta som 
förstelärare eller lektor i skolan också skulle få statsbidrag för detta motsvarande 
85000 kr för varje förstelärare och 170000 kr för varje lektor på bidragsår. Redan 
fyra år senare hade var åttonde lärare titeln förstelärare.  

10 
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För att bli förstelärare skulle lärare enligt förordningen uppfylla fyra krav. Läraren 
skulle vara legitimerad, kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med 
undervisning, ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och 
ett starkt intresse för att utveckla undervisningen samt även i övrigt bedömts som 
särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen av 
huvudmannen.  13

 

Lärarlönelyftet 

 
2015 presenterades en satsning som kallades lärarlönelyftet som skulle träda ikraft 
hösten 2016. Återigen var syftet att stärka läraryrkets attraktionskraft och genom det 
höja resultaten i skolan. Lärarlönelyftet innebar att regeringen satsade 3 miljarder 
som skulle gå till särskilt skickliga lärare vilket skulle ge ca 60000 lärare i genomsnitt 
3000 kr mer i månadslön.  

Arbetsgivarna/huvudmännen gavs ansvaret att lokalt bestämma hur många lärare 
som uppfyller kriterierna, och hur mycket de ska få i höjd lön. Kriterierna för att få ta 
del av lärarlönelyftet var dels att läraren huvudsakligen arbetade med undervisning 
eller uppgifter som hör till undervisningen. Utöver det skulle läraren vara särskilt 
kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs samt ha visat 
intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och 
tillsammans med kollegor . 14
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3. Utgångspunkter 

 
De stora förändringarna i svensk skola som jag nu kort har sammanfattat ovan har 
gemensamt påverkat hur lärarpraktiken och hur skolan ser ut för elever, 
vårdnadshavare och samhället i övrigt. Men vilken påverkan varje enskild del haft 
och hur nödvändiga reformerna varit tvistas det om. För att tydliggöra de röda trådar 
jag genom min erfarenhet som lärare fått syn på vill jag beskriva några 
utgångspunkter och slutsatser jag baserar följande text på, röda trådar som kan 
betraktas som orsaker till att reformer på senare tid fått en viss effekt på skolans 
praktik. Spår av samtliga dessa kan man se dagligen i den svenska skolan, vare sig 
det handlar om den enskilde skolans ekonomi, hur metodiken ser ut i klassrum eller 
hur lärare talar med varandra och dessa spår kommer jag beskriva framöver. Jag 
ska försöka förklara mina utgångspunkter genom en modell med tillhörande 
förklaring, en modell som alltså är en bild av min erfarenhet av hur reformer skolan 
fallit ut och ingen forskningsbaserad sanning.  
 

 
 
I modellen ovan syns några av reformerna som genomfördes under 90-talet. 
Kommunaliseringen medförde en ny form på styrningen av skolan, mål- och 
resultatstyrning. Den nya styrningsformen skapade en ökad abstraktionsgrad när det 
gällde styrdokumenten och synen på kunskap och en ansvarsförskjutning till de 
enskilda lärarna när det gällde att tolka och fastställa kunskapsnivåer och analysera 



resultat. Det icke godkända betyget saknade en skarp gräns mot de godkända 
betygen vilket förstärkte abstraktionen i systemet och skapade tolknings- och 
kommunikationssvårigheter men också en öppning för påtryckningar utifrån samtidigt 
som den blev svårare att kontrollera/granska. Denna nya abstraktionsnivå i systemet 
var alltså helt och hållet beroende av en samhällelig tillit till lärare och lärarkårens 
förmåga att som kollektiv tolka-, bedöma och betygsätta likartat/likvärdigt. Lärarkåren 
hade ingen chans att upprätthålla detta utan på grund av själva abstraktionsnivån 
och det faktum att det är omöjligt att en hel lärarkår ska tolka i skrift beskrivna grader 
av kunnanden/kunskaper likartat, utan normering av något slag, utvecklades 
glädjebetyg/betygsinflation. Detta återkommer jag till att beskriva senare i texten.  
 
Samtidigt som abstraktionsgraden i styrdokumenten ökade skapades en 
konkurrenssituation om elever när friskolereformen, fria skolvalet och skolpengen 
infördes vilket också var ett syfte då man trodde det skulle fungera kvalitetshöjande. 
Då skolpengen innebar att varje elev var värd pengar som följde med till den skola 
de gick i blev eleverna helt enkelt värda att locka till sig ur ett rent ekonomiskt 
perspektiv. Ur detta växte det fram ett behov att marknadsföra sig, inte sällan med 
tvivelaktiga pedagogiska trender och yta (t.ex. fokus på lärstilar, en dator till varje 
elev etc.). Konkurrenssituationen gjorde en del skolor mer populära och andra 
mindre populära med följden att skolsegregationen ökade. Följden blev att skolor 
som hade ett tuffare elevunderlag (större andel elever i behov av särskilt stöd och 
större andel elever ur socioekonomiskt utsatta grupper) samtidigt fick en mindre 
budget att bedriva skola med på grund av sviktande elevunderlag. Den negativa 
spiralen ledde sedermera till en försämrad arbetssituation för lärare på dessa skolor 
och idag när lärarbristen är större än någonsin är det i dessa områden som 
lärarbehörigheten generellt är lägst. Arbetsmiljön och förutsättningarna är helt enkelt 
för dåliga för att locka lärare till dessa skolor.  
 
Med valfrihetssystemet växte det samtidigt fram en anda där konkretionsgraden 
angående vilka rättigheter och påverkansmöjligheter olika intressenter i skolan skulle 
ha (t.ex. vårdnadshavare, Edtechbolag etc.) ökade. Nu kunde till exempel 
vårdnadshavare hota med att flytta sina barn från skolan om skolan inte lyckades 
leverera de betyg som förväntades vilket i sin tur kunde bli kännbart för skolor som 
då förlorade skolpeng för de eleverna. Ökade individuella rättigheter ledde till att 
kraven om insyn på detaljnivå ökade med tiden. Med detta ökade också det 
kommunalt upplevda behovet av konkretion, transparens och ökad kommunikation 
vad gäller t.ex. skolresultat. Skolan tvingades skapa system för att “ha ryggen fri”. 
Edtechbolag såg sin chans att skapa konkreta system för detta (t.ex. lärplattformar) 
där lärare förväntades paketera det abstrakta styrsystem som krävde tillit i konkret 
form till vårdnadshavare som krävde det som sin individuella rättighet. Detta 
påverkade synen på kunskap och undervisningen samt bedömningsformerna.  
 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararbristen-slaar-haardast-mot-utsatta-skolor-skillnader-i-andel-behoriga-okar


Krocken mellan ett styrsystem med hög abstraktionsnivå när det gäller skyldigheter 
men allt högre konkretion vad gällde rättigheter skapade en ansvarsförskjutning från 
skolan som institution (staten och kommunerna) till den enskilde läraren. Både 
subtila och konkreta påtryckningar från olika håll mot läraren (från kommunala 
politiker, förvaltning, rektorer) gjorde att glädjebetygen ökade. Mantrat om högre 
måluppfyllelse i kommunerna (konkurrens mellan kommunerna om skattepengar 
genom inflyttning behövde bra skolresultat i marknadsföringssyfte) ledde till att 
förvaltningar började utöva påtryckningar om detta mot rektorer. Rektorers 
arbetsbörda ökade utan ekonomiskt stöd att genomföra förändringar/åtgärder. Detta 
fördes vidare till lärarna som fick två alternativ, antingen ökad arbetsbörda då icke 
godkända betyg enligt lag krävde insatser eller glädjebetyg, dvs. sätta ett högre 
betyg än vad elevens kunskaper motsvarade för att slippa ökad arbetsbörda.  
 
Politiskt har lösningen på dessa problem, både från höger- och vänsterhåll genom 
åren varit att öka kontrollfunktionen i systemet på olika sätt och att revidera/skriva 
nya styr- och stöddokument. Med en ökad kontrollfunktion ökar också 
konkretionsgraden på det sätt som jag visat i bilden ovan. T.ex. har man från politiskt 
håll i flera omgångar försökt öka Skolinspektionens makt och utöka tillsynen av 
skolor ur olika synvinklar samt infört Barn och elevombudet dit man kan anmäla 
skolor. Eftersom verksamheten som ska granskas styrs genom abstrakta 
beskrivningar där likvärdigheten lämnas till lärarkårens gemensamma tolkning har 
Skolinspektionen därmed ibland fått tolkningsföreträde för abstrakta praktiknära 
frågor (pedagogik), vilket alltså påverkar lärares autonomi negativt men ger sken av 
att vara en garant för kvalitet. 
 
På senare år har det faktum att styrsystemet kräver tillit till lärare också blivit en 
politisk fråga och abstraktionsnivån har behållits eller ökat vid revideringar av 
styrdokument vilket på sina håll setts som ett hot mot valfriheten då inflytandet hos 
olika intressenter med ett sådant förhållningssätt minskar. På andra sidan har 
kontrollfunktionerna ökat för att skapa balans mellan dessa olika intressen, men 
kvaliteten i skolan har inte stärkts.  
 
För inte länge sedan infördes karriärssteg inom läraryrket vilket på samma sätt som 
konkurrensen mellan skolor fungerat segregerande för lärarkåren som helhet 
eftersom kriterierna att utses till förstelärare baseras på skolans abstrakta 
styrdokument med all dess tolkningsbarhet. Snarare har det inom lärarkåren skapats 
samma incitament som när skolpengen infördes att marknadsföra sig, ibland med 
tvivelaktig pedagogik och yta.  
 
Det finns inget som tyder på att konkurrens, på någon nivå i skolsystemet har stärkt 
kvaliteten. Man skulle kunna säga att mål- och resultatstyrning å ena sidan och 
konkurrens å andra sidan är ett omaka par. Mål- och resultatstyrning är beroende av 



tillit på olika nivåer medan konkurrenssituationen behöver begränsa utrymmet 
genom kontroll med en massa oönskade effekter. Resultatet blir istället en skola som 
glider fram och tillbaka på en pseudomarknad och där det sker en politisk diskussion 
om flumskola, mäthets och alla oönskade effekter systemet ger upphov till när 
abstraktion och konkretion krockar. Som alltid är det lärarna som längst ut i ledet får 
hantera de motsägelser som systemet ger upphov till. Här befinner vi oss idag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Personliga erfarenheter och reflektioner 

 
När du läser den här delen kommer du säkert stundtals tycka att texten låter hård 
och att kritiken haglar. Jag vill poängtera att jag inte tror någon enskild person som 
jag beskriver gjort något med viljan att försämra svensk skola. Jag tror att goda 
intentioner ligger bakom det mesta. Men en ytterligare röd tråd som löpt genom 
skolsystemet de senaste 30 åren kan illustreras genom citatet: “det blev inte som det 
var tänkt”.  
 

Lärarbristen och behörigheten 

 
Redan den första dagen när jag påbörjade min lärarutbildning 1999 möttes vi 
nyblivna studenter av budskapet att jobb skulle vi få när vi var färdiga med vår 
utbildning. Det stundande stora pensionsavgångar. Det var 40-talisterna som 
började närma sig pensionsåldern och som utgjorde en ansenlig mängd av lärarna. 
Riktigt så enkelt blev det inte, dels för att det inte var så stor brist på lärare då men 
framförallt för att bristen inte slagit till i de ämnen jag utbildat mig i, So-ämnena. När 
jag som nykläckt lärare skulle söka jobb skickade jag ut minst ett 30-tal ansökningar 
runt om i landet. Jag kallades på en intervju till ett jobb jag inte fick och slutligen 
kallades jag på intervju till ett kortare vikariat i Eskilstuna, ett jobb jag också fick. 
Efter det har det gått enklare. Jag har fått de jobb jag sökt, men det är nog inte något 
som någon annan lärare höjer ögonbrynen åt. För trots att den stundande 
lärarbristen var känd redan på 90-talet genom att lärarutbildningarna inte lyckades 
leverera så många lärare som behövdes vidtogs inga åtgärder för att stärka 
tillgången till lärare, åtminstone inte åtgärder som har haft effekt. Bristen har 
eskalerat genom de år som jag arbetat som lärare och idag sneglar många lärare på 
en väg ur yrket. Ingen tycks förstå varför även fast alla känner till faktorer som 
arbetsbelastning och ett, trots brist på lärare, växande och många gånger omöjligt 
uppdrag. När vi idag söker lärare till min skola har vi numera högst 1-2 behöriga 
sökande men i en del ämnen oftast inga behöriga sökanden. Det leder till att andelen 
obehöriga som undervisar ökar. Idag är läget sådant att det finns ämnen där det inte 
finns någon behörig lärare, ibland inte ens i en hel  kommun. När det inte finns 
tillräckligt många legitimerade lärare får befintliga en högre arbetsbörda. Det är 
nämligen så att det endast är legitimerade lärare som får utföra vissa uppgifter, 
såsom exempelvis betygssättning. Det leder även till andra problem vilket jag 
kommer att beskriva senare.  
 
Men är behörighet egentligen så noga? Faktum är att gruppen obehöriga inte alls är 
en homogen grupp. En del obehöriga sitter på gedigen ämneskunskap genom andra 
utbildningar och är endast ett pedagogiskt arbete ifrån en lärarlegitimation. Andra är 



ungdomar som precis tagit studenten med godkända betyg i engelska, svenska och 
matematik och som söker jobb som lärare innan de bestämt sig för vad de vill göra 
med sitt liv. Det är lärarbristen som gör detta möjligt. Jag vet vilken obehörig jag vill 
ha som min kollega av dessa två alternativ men tyvärr får jag inte alltid som jag vill. 
En annan aspekt som det sällan talas om är att gruppen obehöriga är 
överrepresenterade i anmälningarna till Skolinspektionen. Men eftersom dessa inte 
har någon legitimation av bli av med avslutas de ärendena innan de kommer till 
allmän kännedom på ett helt annat sätt än om det gällt en legitimerad.  
 

Implementering av LGR11 

 
Jag hade arbetat med att skriva lokala kursplaner på två skolor tidigare under 
läroplanen Lpo-94 och hade precis börjat arbeta på en F-6 skola i Lindesberg när det 
var dags att gå över till LGR11. Varje skola i landet skulle beroende på skolans 
storlek utse en eller flera nyckelpersoner som skulle vara med på Skolverket 
implementeringskonferenser där man skulle presentera förändringarna som LGR11 
skulle innebära. Eftersom jag varit med i arbetet med att utforma lokala kursplaner 
flera gånger tidigare fick jag frågan om jag kunde vara nyckelperson vilket jag 
godtog.  
 
Jag åkte iväg på implementeringskonferensen där ett antal undervisningsråd bland 
annat förklarade den förändrade kunskapssyn som uttrycktes av den nya läroplanen 
där man istället för att se på kunskap som något som bygger på varandra skulle se 
och utveckla hur väl elever kunde olika kunskapsdimensioner som fakta, analys etc. 
De förklarade också hur den nya betygsskalan fungerade och hur man teoretiskt 
skulle se på kunskapskraven vid betygsättning. Själva kunskapskraven som lärare 
skulle använda som grund för betygsättningen var inte Skolverket klara med vid 
tillfället för konferenserna.  
 
Vad nyckelpersonernas egentliga roll skulle vara ute på skolorna framgick inte vid 
konferenserna mer än att det nog handlade om att sprida vidare det som sades av 
undervisningsråden och kunna fungera lite som bollplank. Av de kollegiala 
diskussionerna minns jag egentligen inte så mycket av från den här tiden mer än att 
förmågebegreppet som fördes in i läroplanen var otydligt definierat och att vi som 
lärare försökte lista ut hur vi rent praktiskt och organisatoriskt skulle planera, 
genomföra och följa upp undervisning samt sätta betyg utifrån våra nya 
styrdokument. Det fanns många frågor och få svar. Jag tänkte att det ger sig med 
tiden och att det var lika för alla.  
 
 
 



Den tidiga målstyrningens arv 

 
När lärarkåren tvingades ta sina första stapplande steg i den målstyrda skolan 
påtvingades de också både nationellt men framförallt lokal dokumentation av olika 
slag. Det handlade om att dokumentera processer så att man sedan kunde 
utvärdera dessa och sätta upp nya mål att arbeta mot på olika nivåer i styrkedjan. På 
huvudmannanivå, i kommunerna, skrevs så kallade skolplaner för fyra år framöver. 
Där avgavs mål att arbeta mot ute på skolorna. Nu kan man tro att alla dessa såg 
olika ut i olika kommuner men faktum är att de flesta kommuner kopierade varandra i 
dessa, för att ha ryggen fri. Många fler exempel finns på de lokala 
dokumentationsarv som följde med även i början av 2010-talet när LGR11 
implementerats. Då föddes även begreppet systematiskt kvalitetsarbete.  

 

LPP 

 
Det jag däremot minns starkt är att det ägnades enormt med tid av oss lärare att 
skriva så kallade LPP, lokala pedagogiska planeringar, något som var ett arv från 
tiden med Lpo-94. Dessa lokala pedagogiska planeringar är en av de första sakerna 
som jag rent instinktivt började opponera mig mot i skolan. För det första var de 
hyllvärmare som bara tog tid att skriva och som ingen läste. De var ett av de första 
exemplen som jag stötte på av saker vi lärare skulle göra för att hålla ryggen fri. 
Dessutom fanns det ett felaktig tanke att skolans innehåll skulle bli tydligare för 
elever och vårdnadshavare, ja också för läraren, om det konkretiserats i skrift på ett 
papper. Detta är en tanke som återkommer i många sammanhang runt LGR11.  
 
En LPP skulle innehålla vilket syfte arbetsområdet hade, vilket centralt innehåll som 
skulle behandlas och vilka delar av kunskapskraven som elevernas kunskap skulle 
ställas mot vid bedömning av aktuellt område. Extra tydligt skulle det vara hur 
eleverna skulle få visa sina nyvunna kunskaper i slutet av ett arbetsområde och att 
eleverna skulle få vara med att besluta detta i början av ett arbetsområde. Man kan 
fråga sig hur någon som inte kan en specifik sak på förväg kan uttrycka vilka 
lämpliga uttrycksformer den kunskapen har?  
 
Dessa LPP lades ut på skolans hemsida för föräldrar att läsa och delades ut till 
elever vid arbetsområdets start för att de skulle ha delgetts intentionerna med 
undervisningen. Man ska komma ihåg att eleverna läser 16-17 ämnen på ett läsår så 
det blir många planeringar som eleverna och vårdnadshavarna förväntas läsa. Det 
har egentligen aldrig funnits några formella krav på lärare att skriva så kallade LPP 
som ska delas med vårdnadshavare och elever men indirekt skapades en norm ute i 
kommuner att detta var något lärare skulle göra för att skapa transparens, 



delaktighet och individualisering vilket var en av intentionerna med kunskapskraven i 
LGR11 också. Min erfarenhet är att de flesta vårdnadshavare istället litar på att jag 
vet vad undervisningen ska innehålla och inte är särskilt intresserade av att jag ska 
bevisa för dem var i läroplanen det jag undervisar om står. Det finns såklart 
undantag men de hör naturligtvis av sig till skolan i alla fall. För eleverna blir inte 
heller undervisningens innehåll tydligare av en LPP. När man inte kan ett område 
tydliggör inte urklipp ur läroplanen och några konkretiserande meningar innehållet för 
eleven. Man skulle kunna tänka sig att de föräldrar som läser LPP lättare kan hjälpa 
sina barn med skolarbetet men där har jag två invändningar, 1) det ska inte krävas 
och 2) det fungerar inte så.  
 
Jag slutade snabbt lägga tid på detta med LPP och kopierade bara lite text ur 
läroplanen så alla skulle vara nöjda. Så småningom slutade jag också med det och 
övergick till att enbart producera planeringar i skrift för undervisningen till mig själv 
och elever med särskilda behov av förutsägbarhet. Istället förklarar jag för eleverna 
vad vi ska lära oss och varför samt planerar tillsammans med dem när vi ska ha prov 
eller bedömningsuppgifter. Än idag lever dock idéerna om att undervisningen blir 
tydligare med lokala pedagogiska planeringar på många skolor vilket är en 
dokumentation som ingen läser och som inte gynnar någon. Slöseri med tid helt 
enkelt. Samtidigt är det inte lätt att bryta sig ur normen när förvaltningar i kommuner 
kräver detta av lärarna. Bryter man den normen kan man bli någon det tittas snett 
på.  
 
 

IUP och skriftligt omdöme 

 
Ett annat arv från tiden med Lpo94 är de så kallade individuella utvecklingsplanerna 
som infördes 2006 . Vid varje utvecklingssamtal skulle läraren skriva en 15

framåtsyftande utvecklingsplan tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. I 
utvecklingsplanen skulle lärarna formulera var eleven befann sig i förhållande till 
målen (nuläge) och sedan tillsammans med eleven, som ett led i att ge eleven 
inflytande, formulera ett eller flera mål som sedan kunde utvärderas vid nästa 
utvecklingssamtal. Denna process blev som ni förstår trivial eftersom elever i 
grundskolan givetvis kontinuerligt behöver lära sig nya saker hela tiden, i alla ämnen.  
 
Läraren skulle också skriva hur eleven skulle nå målet och vilka eventuella insatser 
som behövdes. Syftet med den individiuella utvecklingsplanen (IUP) bland annat att 
ge eleven mer inflytande och insikt i sitt eget lärande och stärka elevens och 
vårdnadshavarnas delaktighet. 2008 infördes dessutom bestämmelse om att lärare 
skulle formulera ett skriftligt omdöme i samtliga ämnen till utvecklingssamtalet. Allt 
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för att eleven skulle veta hur hen låg till och att det skulle bli tydligt vad eleven kunde 
och inte kunde.  
 
Det jag snabbt insåg var att det inte gick att i ord formulera en elevs kunskapsläge i 
samtliga ämnen utan att skriva en längre roman i tio band. Skolor löste detta på olika 
sätt. I vissa kommuner började digitala lösningar köpas in. I min kommun skapades 
en standardiserad wordmall (en A4 per ämne) i vilken de lärare som var någorlunda 
rädda om sin hälsa klippte in standardformuleringar om nuläge, mål och metod för 
att uppnå målet. Det blev lite smått parodiskt när eleven till utvecklingssamtalet 
ombads att tillsammans med vårdnadshavarna läsa igenom de 17 sidorna och 
sedan komma med förslag på nya prioriterade mål att sätta upp. Ja du läste inte fel, 
17 sidor. Detta motsvarar totalt 204 sidor i årskurserna 1-6 fyllda med 
standardformuleringar. Rent vansinne och slöseri med tid.  
 
Som om detta inte var nog reviderades dessa mallar i kommunerna allt eftersom. En 
rektor jag hade försökte också få oss lärare att i de individuella utvecklingsplanerna 
prioritera en specifik förmåga enligt indelningen “The Big 5” (se nästa kapitel) för 
eleven i varje ämne och finna en gamensam faktor men det vägrade jag. Turligt nog 
kom slutligen Skolverket med ett förslag på mall där elevens kunskaper i samtliga 
ämnen sammanfattades på en sida. Det satte stopp på dessa lokala revideringar 
som ökade arbetsbördan för lärare enormt. 2013 slopades krav på individuell 
utvecklingsplan helt i årskurser där betyg ges (6-9) medan eleverna i årskurserna 
1-5 får den en gång per läsår.   16

 

Individualisering 

 
Under 90-talet slog individualiseringstanken till med full kraft i skolan. Alla elever 
skulle betraktas som unika i fråga om inlärning. Lärare skulle därmed anpassa såväl 
material som undervisningsmetoder till varje unik elev. Det medförde en framväxt av 
läromedel och arbetssätt som skulle stödja sådana processer. Mitt största minne från 
den här tiden är ett matematikläromedel som användes på många skolor. 
Läromedlet var uppbyggt så att alla elever gjorde ett förtest som avgjorde vilket steg 
varje enskild elev skulle börja på. Elever som kunde minst började på steg 1 medan 
elever som kunde mer kunde arbeta med andra steg. Problemet med detta var att 
det skedde en förskjutning från undervisning till fokus på eget arbete i läromedel. Det 
blev omöjligt att arbeta med den typen av läromedel och ha en sammanhållen 
helklassundervisning där både de som kunde  mycket och de som kunde mindre 
likväl som de snabba och långsamma fick delta i ett gemensamt samtal kring ett 
innehåll. Detta visade sig bli en bidragande orsak till fallande skolresultat i 
matematikämnet. Eleverna fick arbeta för mycket på egen hand utan undervisning.  

16 https://lararnastidning.se/krav-pa-skriftliga-omdomen-slopas/ (190712) 
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Tanken om individualisering ledde också till metoder och arbetssätt som inte såg 
undervisning som något som skulle ske i helklass utan snarare något som var 
individuellt utformat, trots att klasstorlekarna med åren växt sig allt större. Idéer som 
lärstilsteorierna aktualiserades och populariserades i de svenska skolorna och i 
lärares planeringsarbete försköts tidsanvändningen från att behandla ett innehålls 
alla olika aspekter till att istället förbereda ett specifikt innehåll till varje enskild 
individs olika intressen och föredragna inlärningssätt. När LGR11 kom pratades det 
allt mer om att eleverna skulle “äga sitt eget lärande” och att vi lärare skulle se till 
att eleverna fick möjlighet till det. Detta skulle ske genom att eleverna genom 
undervisningen skulle få utmanas genom metakognitiva frågeställningar.  
 
Jag var en lärare som pratade om vikten av att äga sitt eget lärande. Med åren har 
jag omvärderat och insett att ett lärande alltid sker i samspel med andra, oftast med 
en lärare i spetsen. Varför med en lärare? Jo, av det enkla skälet att läraren kan 
mer.  
 
 

Förmågor och The Big 5  

 

Med läroplanen Lpo94 introducerades fyra kunskapsformer för lärarkåren. 
Skolverket beskrev i läroplanen att “Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
– som förutsätter och samspelar med varandra ” . De fyra f:en och dess inbördes 17

relationer kom att diskuteras en hel del.  
 
När LGR11 kom introducerades ett nytt kunskapsbegrepp: förmåga. Ordet förmåga 
hade funnits med i alla läroplaner det senaste seklet men i olika omfattning och 
framförallt hade inte ordet varit ett kunskapsbegrepp man lagt vikt vid. Nu blev det 
annorlunda. Alla kursplaners beskrivning av syftet med respektive ämne kokades 
ned och sammanfattades i ett antal ämnesspecifika förmågor vilka med hjälp av ett 
innehåll skulle utvecklas.  
 
Frågan som många lärare diskuterat genom åren är vilken definitionen av begreppet 
förmåga är i läroplanen och hur lärare ska se på det. I kunskapskraven gentemot 
vilka lärare förväntas ställa elevernas kunskaper mot vid betygssättning anges trots 
allt beskrivningar av hur väl eleven behärskar olika förmågor så det har ju en stor 
betydelse för rättssäkerheten om inte annat. I en skrift om bedömning visar det sig 
att förmågor helt enkelt innebär alla kunskapsformer: “Alla 

17 http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf s. 6 

http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf


kunskapsformer omfattas av det breda kunskapsbegreppet förmåga.”  18

 
Kunskapskraven var alltså en hänvisning tillbaka i läroplanen till syftestextens 
sammanfattande målbeskrivning, dvs. det som vi lärare ska utveckla hos eleverna 
med hjälp av innehållet. 
 
Men förmågebegreppet har tolkats på olika sätt genom åren sedan 2011. Debatten 
har handlat om hur innehållet ska hanteras vid betygsättningen där elevernas 
kunskaper ställs i relation till kunskapskraven vilka kan sägas vara en beskrivning av 
hur väl en elev behärskar ämnets förmågor. Jag återkommer senare till problemet 
med kunskapskraven. Det lärare debatterade var huruvida en elev kan vara bra på 
att resonera oavsett kunskaperna om ett specifikt innehåll, dvs. att förmågan att 
exempelvis resonera inte skulle vara förknippat med ett innehåll (domänspecifikt) 
utan generell i ämnet.  
 
En anledning till att denna fråga debatterats så flitigt genom åren anser jag vara det 
som hände under implementeringen av LGR11. Göran Svanelid skrev en artikel i 
Pedagogiska magasinet som handlade om att det fanns fem förmågor som var 
vanligast i läroplanen och att om lärare fokuserade på dessa “big 5” (analysförmåga, 
kommunikativförmåga, metakognitivförmåga, informationshanteringsförmåga och 
begreppslig förmåga) skulle eleverna lättare nå målen. Svanelid menade bland 
annat att dessa övergripande förmågor kunde underlätta kommunikationen med 
hemmen eftersom “det blev färre bollar i luften” och den mellan lärargrupper. Jag tror 
inte att Svanelid hade några onda intentioner med sin artikel och senare bok men i 
praktiken växte det fram en tilltro till att dessa fem förmågor, “the big 5”, var 
generella. Svanelid menade att “The big 5” kunde ge tillfällen att skapa mer av 
ämnesintegrerad undervisning eftersom de förmågor som ska utvecklas och 
bedömas är generella”. Vidare menade Svanelid att det var olika tyngd på dessa Big 
5 i olika ämnen . I en uppföljande artikel föreslog Svanelid hur man kunde bedöma 19

elevers kunskaper med hjälp av Big 5 i matriser. Svanelid exemplifierar:  
 
“Ordet ”resonera” finns med i alla skolämnens kunskapskrav och är det vanligaste verbet i Lgr 11. 
Elevernas resonemang ska bedömas utifrån om de är ”underbyggda” eller ”utvecklade”. I det första 
fallet ska läraren bedöma på vilken kvantitativ nivå eleven ligger. I det andra fallet är lärarens uppgift 
att bedöma den kvalitativa nivån. Läraren ska, med andra ord, kunna bedöma kunskapens bredd 
(kvantitet), där jag skiljer mellan få och många, och djup (kvalitet), där skillnaden främst ligger i hur 
”korta” eller ”långa” sambanden är. Genom att göra denna relativt enkla uppdelning tydliggörs 
läroplanens kunskapssyn. Min förhoppning är också att uppdelningen mellan bredd och djup ska 
kunna förstås av en elev redan på mellanstadiet – och kanske ännu tidigare. Det som krävs är 
pedagoger som är skickliga på att ge elevnära vardagsexempel.” 
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Det stora misstaget Svanelid gör är att han inte alls har med frågan om “vad” som är 
en bedömningsaspekt. Hur många och hur långa resonemangen är säger inget om 
kvalitet förrän innehållsfrågan, “vad?” har ställts. I alla ämnen finns fakta som måste 
finnas med i resonemang, argumentation och analys av olika slag. Det är när detta 
innehåll finns med i ett resonemang som det ges tyngd. Givetvis kan fler 
resonemang där rätt innehåll lyfts fram bli tyngre. Likaså kräver ofta djupare 
resonemang ett större omfång av innehåll (fakta).  
 
Detta faktum ledde till att man började lära ut strategier för hur man resonerar, 
argumenterar etc. utan att ta hänsyn till innehåll på många olika håll i Sverige. “Det 
är ju inte innehållet som skulle bedömas utan förmågan att resonera” var ett vanligt 
argument. Man lärde elever att skriva i flera led och att ge många exempel. Men det 
detta ledde till var att vi utarmade den kunskapsbas med fakta att välja bland i sina 
resonemang och exemplifieringar om jag ska hårdra det hela. Svanelids påstående 
att t.ex. begreppsförmågan har olika tyngd i olika ämnen baseras helt på en 
kvantitativ beräkning av hur många gånger ordet nämns i varje läroplan. Likaså med 
de övriga förmågorna. Även i denna fråga är det dock innehållet som avgör var 
tyngden ligger.  
  
Så kallade förmågor är domänspecifika. Att analysera eller resonera i matematik 
vare sig har samma innehållsliga sida som att göra det i historia. Det är något helt 
väsensskilt även till sättet hur man gör det. Transfererbara förmågor existerar inte, 
åtminstone inte de förmågor som uttrycks i läroplanen. Eftersom det till sin natur är 
olika saker att resonera i olika ämnen kommer inte Big 5 vare sig hjälpa elever eller 
vårdnadshavare att förstå vad som krävs för bearbetning av innehållet. Eftersom 
Skolverket dessutom definierar förmåga som ett bredare ord för ämnesspecifika 
kunskaper blir The Big five helt oanvändbart i praktiken. Facebookgruppen “the Big 
5” blev snabbt en av de största svenska lärargrupperna men i takt med att tiden gått 
har hypen Big 5 dött ut och de senaste åren har inga diskussioner i gruppen handlat 
om de generella förmågorna som kallades The big 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Värdeorden i kunskapskraven 

 

Introduktion till värdeorden 

 
En av mina käpphästar de senaste sex åren har varit att kritisera betygssystemet 
och värdeorden i kunskapskraven. Jag har länge ansett att värdeorden och 
kunskapskraven inte fungerar för dess ändamål, att stödja lärarna i betygsättningen. 
Än mindre bidrar de till rättssäkerhet och likvärdighet för eleverna. I en kontext där vi 
har en skolmarknad och en skolpeng som följer med eleven till den skola den väljer 
konkurrerar skolor med varandra, vilket också var meningen. Ett konkurrensmedel 
att skryta med för att rekrytera elever till skolor är att de når höga betyg på skolan. 
Enskilda lärares tolkningar av värdeorden i kunskapskraven är det enda vi knyter 
kunskapsnivåer mot vilket särskilt i en tid av lärarbrist som vi har idag bäddar för 
glädjebetyg, dvs. att eleverna får ett högre betyg än de förtjänar. Utöver det kan 
nämnas det tryck som ligger på lärare att inte sätta betyget F vilket jag kommer att 
återkomma till. 
 

Praktiska problem 

 
I december 2011 skulle de första betygen sättas med hjälp av kunskapskraven i 
LGR11. Jag reagerade på att det inte egentligen fanns några riktlinjer för vad varje 
betygsnivå innebar utan att det bara var de så kallade värdeorden (eller 
progressionsorden) som separerade elevernas kunskaper. Men vilken kunskapsnivå 
dessa värdeord egentligen beskrev visste ingen. Det blev upp till varje enskild 
lärares erfarenhet och tolkning att bestämma. Vips hade de så kallade 
målorienterade betygssystemet blivit relativt men denna gång relativt de enskilda 
lärarnas tolkningar av värdeorden i kunskapskraven. Jag blev direkt oroad över hur 
vi lärare skulle kunna upprätthålla någon slags likvärdighet i detta nationellt? 
Framförallt blev jag oroad över den orättvisa som riskerade att drabba eleverna. Det 
är trots allt de som ska studera vidare sedan och konkurrera med sina betyg. Jag 
oroades ännu mer över att även gymnasiet reformerades till detta system. De 
betygen spelar än mer roll för elevernas framtid.  
 
Implementeringen av LGR11 och kunskapskraven skulle man kunna säga började 
på läroplanskonferenserna som Skolverket höll för de så kallade nyckelpersonerna 
läsåret innan läroplanen skulle användas i skarpt läge. Men det är egentligen en 
sanning med modifikation. På dessa konferenser gick man visserligen grundligt 
igenom den förändrade kunskapssynen i jämförelse med föregående läroplan. Med 
Lpo94 hade olika sorters kunskaper sorterats hierarkiskt där det fanns en tonvikt på 



faktakunskaper för betyget G medan betygen VG och MVG krävde mer analytiska 
kunskaper.  
 
En förändring i LGR11 var att man nu hade den kunskapsteoretiska utgångspunkten 
att alla elever hade förmåga att resonera, argumentera och analysera, fast olika bra. 
Dessa olika nivåer av kunskaper separerades i hur kunskapskraven för olika 
betygssteg var formulerade. Man skulle kunna säga att medan olika arter av 
kunskaper beskrevs i betygskriterierna i LPO94 skedde nu ett skifte till att det blev 
olika grader av kunskaper (samma sorts kunskaper) som beskrevs i kunskapskraven 
i LGR11. Kunskapskraven var dock inte färdigskrivna vid tidpunkten för 
läroplanskonferenserna så egentligen var det bara den tekniska principen för 
betygsättning som behandlades och som sagt skiftet i fråga om kunskapssyn. Vid 
läroplanskonferenserna talade Skolverket också om hur den röda tråden i 
planeringsprocessen kunde se ut, där lärare skulle utgå från syftet med ett ämne för 
att sedan välja ett centralt innehåll som passade för att förbättra de så kallade 
förmågor som man ämnade utveckla hos eleverna för att slutligen ställa elevernas 
prestationer i relation till kunskapskraven vid bedömning och betygsättning. Jag 
tänkte naivt att det säkert ger sig till hösten när de fastställda kunskapskraven 
offentliggjordes. Men som du förstår bedrog jag mig själv.  
 
Det visade sig att kunskapskraven i alla ämnen såg ut precis likadant för varje 
betygssteg med ett undantag, de så kallade värdeorden (progressionsord/uttryck). 
En elevs förmåga att exempelvis lösa problem i matematik separerades genom att 
antingen vara på “ett fungerande sätt”, “relativt väl” eller “väl”. Dessa 
progressionsuttryck var inte ämnesspecifika utan samma uttryck som skilde 
betygssteg åt användes i alla ämnen. Hur man kan använda samma språk i alla 
ämnen var för mig obegripligt.  
 
Vad varje steg kunde innebära exemplifierades alltså inte någonstans. Men det 
skulle komma kommentarmaterial till varje ämne vilka vid skolstarten när LGR11 
skulle gälla inte var färdiga i alla ämnen. Det visade sig senare när 
kommentarmaterialen kom att de inte gav svar på frågan vad de olika betygsstegen 
innebar utan bara innehöll fragment för hur man som lärare kunde resonera kring 
elevers kunskaper kopplat till några exempel på uppgifter. Senare kom stödmaterial 
som beskrev vilka aspekter man kunde titta på som lärare men någon konkret 
koppling till betygssättningsprocessen kom aldrig. Där var vi lärare “all alone”.  
 
I ämnen som hade nationella prov såg jag min chans att få vägledning. Där fick 
eleverna visa stora delar av sitt kunnande vilket kopplades till ett innehåll och en 
provbetygsnivå. Eftersom den nivån var satt av Skolverket antog jag att den nivån 
skulle ge stöd vid betygsättning. Det är den nivån som med tiden gett mig en idé om 
vad som krävs på olika betygsnivåer, inte värdeorden. Med det sagt hade det inte 



varit någon skillnad i elevernas om det stått: bra, bättre och bäst och att jag relaterat 
det till ämnenas syfte och innehåll när jag kalibrerar nivån gentemot de nationella 
proven. Men ett bryderi jag har är att alla inte resonerar så. Jag återkommer till den 
diskussionen i kapitlet “Relationen Np-betyg”.  
 

En skrämmande konstruktionsprocess 

 
Eftersom värdeorden vållade mig så stora problem började jag undersöka varför 
Skolverket valt den form på kunskapskraven som de gjort. Jag skrev en del 
blogginlägg om problemen med värdeorden men det var inte förrän 2017 jag 
slutligen fick svar på en hel del av de frågor jag haft när Skolverket släppte sin 
rapport om de senaste årens skolreformer.  
 
En stor anledning till att den nya läroplanen LGR11 kom till var att mycket av den 
politiska debatten handlat om att Lpo-94 var flummig och i synnerhet att 
kravställningarna för olika betyg behövde bli tydligare. Detta resulterade i en 
proposition som också hade titeln “Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner 
för skolan” . I den står bland annat:  20

 
“Regeringen anser att en given förutsättning för att en kursplan ska fungera i ett målstyrt skolsystem 
är att den förstås och används av lärare. Kursplanen ska tillsammans med de övergripande målen 
vara grunden för planering och genomförande av undervisningen. Den ska också utgöra underlag för 
diskussioner mellan lärarna för utveckling av metoder och arbetssätt. De övergripande målen ska 
förmedlas och konkretiseras i ämnesundervisningen. Kursplanen ska kunna förklaras för och 
diskuteras med eleverna och även med föräldrarna. Vidare ska kursplanerna vara utformade på ett 
sätt som ger lärare pedagogisk frihet att tillsammans med eleverna planera och genomföra 
undervisningen utifrån lokala förutsättningar och behov”. 
 
Skolverket fick år 2009 uppdraget av regeringen att utforma kursplanerna och 
kunskapskraven med bland annat följande utgångspunkter:  
 
“De samlade läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och precision än nuvarande. Ett 
tydligt och begripligt språk ska eftersträvas. Ett begränsat antal begrepp ska användas vid 
formuleringen av målen och kunskapskraven. Begreppsanvändningen ska vara konsekvent och 
enhetlig i fråga om kunskapsuttryck och kunskapsnivåer. Målen och kunskapskraven ska vara så 
tydligt och distinkt utformade så att de bidrar till en likvärdig bedömning. Målen och kunskapskraven 
ska också vara konkreta och utvärderingsbara. De ska dock inte formuleras på ett sådant sätt att de 
detaljstyr skolorna och lärarna eller inskränker lärarnas pedagogiska frihet. Målen och 

20 
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kunskapskraven ska vidare kunna användas av lärare och skolledare. De ska också kunna förstås av 
föräldrar samt förklaras för och diskuteras med elever. ”  21

 
Det kanske mest häpnadsväckande och ödesdigra misstaget med uppdraget till 
Skolverket var att målen i läroplanen och kunskapskraven skulle skrivas så att lärare 
och föräldrar skulle förstå dem. I uppdraget gick man mycket längre än i 
propositionen där det stod att kursplanerna skulle kunna förklaras för föräldrar och 
elever. Denna lilla skillnad kan tyckas vara en detalj men det finns problem med att 
skriva ett styrdokument till alla intressenter, särskilt med tanke på att skolan figurerar 
på en marknad. Föräldrar ges alltså redan i uppdraget mandat att förstå innebörden 
av begrepp i ett professionellt ämnesspråk och kan med det också kräva sin rätt 
utifrån sin förståelse till sina barn. Utöver det skulle kursplanerna alltså formuleras 
med en begränsad gemensam begreppsapparat vilket ytterligare begränsar 
möjligheterna till att specificera de olika ämnenas karaktärsdrag.  
 
I Skolverkets egna utvärdering av reformen framkommer också tydligt att man valde 
att använda jämförande uttryck för att separera betygsnivåer istället för beskrivande 
uttryck för att t.ex. undvika ett trapptänkande (en hierarkisk kunskapssyn) vad gäller 
kognitiva processer som hade varit fallet med Lpo-94 . Man valde alltså att helt 22

slopa innehållsliga (artmässiga) skillnader i kunskapskraven till förmån för värdeord 
(gradmässiga skillnader).  
 
Följden av detta blev att lärarna har lagt enormt med tid på att diskutera vad 
värdeorden står för utan att finna gemensamma faktorer på nationell nivå eftersom 
värdeorden är kontextberoende. Och som du förstår är aldrig två kontexter lika vad 
gäller innehåll, tid, omfång och så vidare. Samtidigt har vårdnadshavare i och med 
att alla kursplaner skrivits med samma begreppsapparat getts lika möjlighet att tolka 
värdeordens betydelse i förhållande till olika kunskapsnivåer. Det blir en omöjlig 
arbetssituation.  
 
Det finns de som argumenterar för att detta system är bättre än det relativa betygen 
eftersom eleverna nu jämförs med mål istället för med varandras kunskapsnivå. Men 
faktum är som sagt att dagens betyg är relativa också. Varje enskild lärare skapar 
eftersom det inte finns något att knyta upp kravnivåerna mot en slags medelnivå som 
ser olika ut i alla klassrum. Med det skapas också bryderier angående likvärdigheten 
men det är det enda rimliga sättet för lärare att hantera systemet för att det ska bli 
någorlunda rättvist inom klassen. 

21 
https://www.regeringen.se/49b714/contentassets/25958d8de58541efa9d46cd8d104da6e/uppdrag-att-
utarbeta-nya-kursplaner-och-kunskapskrav-for-grundskolan-och-motsvarande-skolformer-m.m s. 2 
22 
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65bbd3/1553966406203/Bilaga%204.%2
0Bedömning.pdf s. 58-59 
 

https://www.regeringen.se/49b714/contentassets/25958d8de58541efa9d46cd8d104da6e/uppdrag-att-utarbeta-nya-kursplaner-och-kunskapskrav-for-grundskolan-och-motsvarande-skolformer-m.m
https://www.regeringen.se/49b714/contentassets/25958d8de58541efa9d46cd8d104da6e/uppdrag-att-utarbeta-nya-kursplaner-och-kunskapskrav-for-grundskolan-och-motsvarande-skolformer-m.m
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65bbd3/1553966406203/Bilaga%204.%20Bed%C3%B6mning.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65bbd3/1553966406203/Bilaga%204.%20Bed%C3%B6mning.pdf


 
Skolverkets beslut att ge värdeorden till lärarna var som att ge kirurgen en trubbig 
skalpell enbart av anledningen att patienten inte skulle skära sig på den.  
 
Det kanske sorgligaste jag läst av en svensk skolmyndighet är slutsatsen Skolverket drar om 
konstruktionsprocessen och hur det blev för lärarna:  
 
“Vår tolkning är att kunskapskravens karaktär är en följd av en process där olika ut- gångspunkter och 
uppfattningar skulle tillfredsställas samtidigt och där resultatet blev en kompromiss. Det som i 
processen utgjorde olika utgångspunk- ter/behov/synpunkter/synsätt satte sin prägel på 
konstruktionen, vilket nu i ge- nomförandet visar sig i tolkningssvårigheter för lärarna. Lärarna – som 
är längst ut i ledet och de som ska tillämpa kunskapskraven i sin dagliga verksamhet – är de som får 
leva med och hantera de ambivalenser som kunskapskraven inrymmer till följd av den spänningsfyllda 
konstruktionsprocessen. Motsättningar mellan olika behov och kanske synsätt har på så sätt inte 
upplösts, utan decentraliserats ut från den centrala politiska och byråkratiska nivån, till lärarna på 
genomförandenivån. ” 23

 
Skolverket avslutar också med att skriva att det är en omöjlig uppgift att konstruera kriterier som styr 
både undervisning och betygssättning samtidigt:  
 
“Systemet med mål- och resultatstyrning förutsätter någon typ av kriterier för mål och resultat. Dessa 
kriterier måste ge förutsättningar för nation- ell likvärdighet – ett krav som naturligtvis blir starkare i ett 
system med både betyg- surval till gymnasiet och en skolmarknad där skolorna konkurrerar om elever 
och elever konkurrerar om gymnasieplatser. Men att formulera sådana kriterier på ett sätt som inte 
bara tillåter utan främjar en god undervisning som leder till de kunskaper som vi anser att eleverna 
bör ha – det är en så svår uppgift att den bollas fram och tillbaka och nedåt genom 
utbildningssystemet.” 
 
Min slutsats är att det inte går att konstruera kunskapskrav formulerade i ord som 
separerar olika grader av kunnande. Att formulera kunskapskrav som separerar olika 
arter av kunnande är möjligt men påverkar undervisningens innehåll för mycket och 
leder till låga förväntningar på elever i svårigheter. Varför vi fortsätter stånga oss 
blodiga med en modell som inte fungerar övergår mitt förstånd.  
 
Skolverket reviderar visserligen kunskapskraven i detta nu men har beslutat sig för 
att enbart reducera antalet värdeord och ytterligare ta bort eventuellt innehåll i 
kunskapskraven för att göra dem ännu mer enhetliga. Ansvaret för de ambivalenser 
som systemet fortfarande ger upphov till skjuts fortfarande ned till de enskilda 
lärarna att hantera vilket kan illustreras med vad Skolverket, trots sin kännedom om 
systemets brister, skriver från sitt officiella Twitterkonto den 26:e maj 2018:  
 
“Det är skillnad på hur det var tänkt och hur det blev. Vi behöver förhålla oss till som det blev. Att 
kunskapskraven inte är skrivna på lättläst svenska gör att vissa vårdnadshavare inte förstår 
kunskapskraven. Då behöver läraren kunna förklara.” 
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Varför är värdeorden och gemensam begreppsapparat ett problem?  

 
Varför använder man då samma begrepp i kunskapskravens formuleringar utan att 
ta hänsyn till vilket ämne som formuleras? Det Skolverket inte förtydligade vid 
utformningen och i synnerhet inte vid implementeringsprocessen är att det finns 
betydande naturliga skillnader mellan olika skolämnen som inte synliggörs 
begreppsligt genom kunskapskraven. Begrepp i matematik är något annat än 
begrepp i historia liksom ett matematiskt resonemang är något annorlunda än att 
resonera om historia eller om matematik för den delen. Det innebär också att 
värdeorden bär upp olika saker i olika ämnen varför ämnesöverskridande 
diskussioner om saken bara blir slöseri med tid. Kunskaper är knutna till olika 
kunskapskulturers och undervisningspraktikers kontext. Utbildningsfilosofen Paul 
Hirst beskriver skillnaden mellan begreppens logik i historiska respektive matematik 
förtjänstfullt: 
 
“Certain concepts do undoubtedly depend for their meaning on their relation to 
certain logically prior concepts. How can one know what a bachelor is unless one 
can distinguish between men and women, between the married and the unmarried? 
But how many of our concepts are so clearly and precisely related to others in logical 
order? In mathematics and the sciences there is frequently such an order, and new 
concepts are often explicitly composed in this tight way by defining them from other 
concepts. In many other areas of discourse, in moral and historical matters for 
instance, such conceptual relations are far from common, the relations are not 
hierarchical in this way. But in so far as there are elements of conceptual order in 
any subject the teaching of it must of course fully respect these.”  24

 
Det man kan luras av är att vi ofta kan finna innehåll som är lika i olika ämnen. 
Skillnaden är att vi betraktar innehållet med olika språk som är ämnesspecifika. Vi 
tittar så att säga på innehållet med olika utgångspunkter. Kunskapskraven är ett 
konstgjort språk som inte kan specificera, konkretisera, förstås och översättas 
mellan ämnena vid bedömning just på grund av respektive ämnes innehåll, 
konstruktion och karaktär.  
 
 

Centralt innehåll - stoffträngsel 

 

24 Peters. R.S (red.) 2010. The Concept of Education. London: Routledge, s.37 
 



Ett annat problem som alla lärare sannolikt upplevt någon gång och som i synnerhet 
lärare i SO-ämnen, en kategori jag själv tillhör, sannolikt upplever varje dag är det 
enorma omfång på innehåll som ska behandlas inom en snäv tidsram, den så 
kallade timplanen. Timplanen anger hur mycket tid varje elev har rätt att få 
undervisning i ett ämne under sin skoltid.  
  
I regeringens proposition till ny läroplan 2008 står:  
 
“En utgångspunkt för arbetet är att ambitionsnivån i de nya kursplanerna anpassas 
till vad som är realistiskt att genomföra inom ramen för undervisningstiden.“  25

 
Men blev det så? Nja, en majoritet av lärarna anser att själva innehållet för 
undervisningen i ämnen som historia och samhällskunskap är enormt. Samtidigt har 
dessa ämnen i genomsnitt 46 minuter / vecka att behandla detta innehåll, ett innehåll 
som i historia spänner över 13000 år i årskurs 4-6 och där allt mellan antiken och 
arabiska våren ska behandlas i åk 7-9. Alla lärare i SO-ämnen förstår att det är en 
omöjlig ekvation. Lärare tvingas att med dåligt samvete prioritera och utelämna vissa 
innehåll men samtidigt hålla tyst om det. Det finns naturligtvis också fler exempel på 
innehållsrika ämnen med lite tid i grundskolan men detta är det kanske mest 
påtagliga.  
 
 

Skolverket och uteblivet stöd? 

 

Stödmaterial 

 
Det har producerats en stor mängd stödmaterial och allmänna råd som handlar om 
undervisning, bedömning och betygsättning samt alla administrativa uppgifter som vi 
lärare åläggs att göra genom statliga regleringar sedan 2011. En förklaring till detta 
kan vara att det i riksrevisionens rapport 2011  lyftes fram att många lärare och 26

rektorer inte ansåg att Skolverkets stödmaterial inte gav tillräckligt med stöd och inte 
var tydligt nog. 

 

En fråga jag ställer mig är om man som mångårigt utbildad lärare ska behöva läsa 
hyllmeter med material enbart för att t.ex. kunna betygsätta? Det stjäl enormt med tid 
för det som borde ligga i fokus: att vi som lärare förbereder oss djupare på ett 
innehåll och dess didaktiska dimensioner och planerar undervisning utifrån ämnets 
syfte såsom det formuleras i läroplanen. Sedan kommer själva utförandet i form av 
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organiserad lärarledd undervisning följt av lärarens utvärdering av vad eleverna lärt 
sig. Idag har vi ett betygssystem där den tekniska biten är lätt att förstå men där 
själva kärnan, att relatera elevernas kunskaper till fastställda kunskapskrav är 
omöjligt. Till det har vi allmänna råd om betyg och betygsättning, kommentarmaterial 
till respektive ämne samt instruktioner om hur betygsättningsprocessen ska gå till på 
Skolverkets hemsida. Materialen poängterar att lärare behöver göra både en 
holistisk och en analytisk värdering av elevens prestationer och beskriver alla 
aspekter lärare måste ta hänsyn till vid betygsättning. Det hela landar ändå i att det 
blir ett individuellt projekt som inte har någon förankring i likvärdighetsbegreppet. 
Snarare har det sin grund i de enskilda lärarnas tolkningar av hur systemet ska 
hanteras. Det är ingen stabil grund, särskilt inte i en tid av lärarbrist. Lärare av idag 
ägnar mer tid till att förstå hur själva systemet fungerar och hur man ska kunna ha 
ryggen fri i detsamma än att planera, genomföra och följa upp undervisning. Den 
stora mängden stödmaterial som producerats för att lärare ska förstå läroplanen 
genom åren är ett bevis på det.  
 
I Sverige har vi försökt skapa ett betygssystem som ska ha många olika funktioner 
samtidigt istället för att bara fungera gallrande. I Sverige ska betygen vara 
informativa, indikatorer för huvudmännen vid uppföljning, . Lärare ska kunna 
motivera skälen för ett betyg vilket inte sällan innebär att läraren får frågan om vad 
som krävs för ett högre betyg. Oftast när den frågan kommer från eleven eller 
vårdnadshavaren lyder den “vad behöver X göra för att få ett högre betyg”. Betygen 
ska också styra undervisningen men också gallra elever. Med det har ni sett att ett 
antal kompromisser följer som ger oss problem. Kanske ska betyg helt enkelt bara 
ha en gallrande funktion för att det ska bli någorlunda enkelt? 
 
 

Revidering av kursplaner 

 
Under tiden Skolverket släppte nya allmänna råd om betyg och betygsättning arbetade de 
också med revidering av kursplanerna. Att göra arbetet i den ordningen kan jag tycka är hur 
konstigt som helst men så är det.  
 
Eftersom det under lång tid, ja egentligen sedan starten av arbetet med läroplanen LGR11, 
funnits en kritik mot att kunskapskraven varit otydliga, att läroplanen gjort att faktakunskap 
ibland hamnat i skymundan och att betygsättningen inte är likvärdig beslutades att 
kursplanerna och därmed också kunskapskraven skulle revideras. Arbetet påbörjades 
troligen 2018. 2019 ska förslag på nya kursplaner presenteras och höstterminen 2020 är 
tanken att lärare runt om i landet ska börja arbeta efter de nya formuleringarna. Syftet med 
revideringen är enligt Skolverket bland annat att tydligare betona faktakunskaper, i högre 
grad anpassa kursplanerna till ämnet och undervisningstid, tydliggöra progression mellan 
stadierna i grundskolan och göra kunskapskraven mindre omfattande och detaljerade.  
 



Skolverket har haft ett antal samråd med experter och lärare samt träffat forskare, 
intresseorganisationer, fackförbund, branschrepresentanter och andra myndigheter. 
Lärare har också getts möjlighet att komma med åsikter genom enkäter. Utifrån detta 
har Skolverket tagit fram några riktningsbeslut inför själva formuleringsprocessen av 
kursplanerna i de olika ämnena.  
 
Det första riktningsbeslutet är att man ska använda uttrycket “kunskaper om” istället 
för “förmåga att” för att betona faktakunskaper mer än tidigare i grundskolan. Det är 
ett bra beslut eftersom kunskapsbegreppet “förmåga” är så odefinierat och 
innehållslöst på sina håll.  
 
Det andra riktningsbeslutet handlar om det centrala innehållet så att det i högre grad 
passar det antal timmar som ämnet har i timplanen, att genom innehållet visa på en 
progression mellan olika stadier och att ha en mer enhetlig konkretionsgrad i 
förhållande till ämnet. En annan intressant del av inriktningsbeslutet är att man 
genom kursplanen vill signalera att innehållet kan ha olika bredd eller djup i 
undervisningen. Jag tycker det är bra att det centrala innehållet anpassas till 
ramfaktorer såsom tidsaspekten så att lärare inte behöver rusa genom ett innehåll 
ytligt.  
 
Det tredje inriktningsbeslutet handlar om kunskapskraven. Skolverket vill minska 
detaljstyrningen genom kunskapskraven genom att reducera och stryka 
formuleringar och begränsa antalet värdeord. Dessutom vill Skolverket anpassa 
formuleringarna mer till ämne, stadium och skolform.  Att enbart begränsa antalet 27

värdeord innebär att vi kommer ha kvar samma syn på betyg, dvs. att gradskillnader 
i kunnande kan uttryckas med ord utan normering av vad betygsnivåerna innebär. 
Detta är ett extremt stort misstag som Skolverket gör då det i alla utvärderingar där 
lärare varit inblandade med största möjliga tydlighet framkommit att systemet med 
värdeorden är det enskilt största problemet med läroplanen. Man kan argumentera 
för att Skolverket inte har mandat att förändra ett betygssystem men faktum är att 
Skolverket dels har mandat att formulera kunskapskrav på det sätt de önskar (de har 
fått det i uppdrag av regering/riksdag) och att de om de anser att betygssystemet har 
baksidor faktiskt också har mandat att framföra det till riksdag och regering.  
 
Jag har läst utkast till reviderade kursplaner i ett antal ämnen och ser att 
förändringarna inte är så stora som jag hade hoppats. Skolverket väljer alltså att 
behålla och underblåsa ett system som man själva skriver följande om:  
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“Lärarna som är längst ut i ledet och de som ska tillämpa kunskapskraven i sin dagliga verksamhet är 
de som får leva med och hantera de ambivalenser som kunskapskraven inrymmer till följd av den 
spänningsfyllda konstruktionsprocessen”.  28

 
Att man väljer att fortsätta på en väg som är dömd att misslyckas och där lärarna 
kommer få skulden är mig oförståeligt och oförlåtligt. Jag lär få återkomma till 
tweeten som Skolverket skrev om kunskapskraven i mars 2018 med skillnaden att 
nu blir det precis som det var tänkt, men tyvärr radikalt feltänkt.  
 

 

 

Lärplattformar 

 
I slutet av 00-talet hade det blivit allt vanligare att kommuner och skolor köpte in 
digitala lösningar till sina lärare att använda till att formulera så kallade individuella 
utvecklingsplaner (IUP) och skriva skriftliga omdömen. När de stora reformerna med 
ny skollag, ny läroplan med ny betygsskala infördes var inte lärplattformsföretagen 
sena att haka på trenden. När de nya bestämmelserna kom tolkades det på många 
håll som ökade krav på hur planering, bedömning och uppföljning skulle 
dokumenteras, sparas och delas. Som jag beskrivit ovan ledde detta till ett 
omfattande arbete, inte enbart med innehåll utan också med formen för exempelvis 
lokala pedagogiska planeringar och individuella utvecklingsplaner (eftersom de blev i 
någon mån officiella dokument som kunde begäras ut). Detta omfattande arbete 
med formen kunde plattformsföretagen råda bot på. Men när kommunerna valde att 
köpa in plattformarna till sina skolor och gjorde arbetet tvingande för lärare innebar 
det enligt mig också att man naggade läraryrkets skäl i kanten. Vad menar jag med 
det? Lärplattformarna gavs mandat att göra uttolkning av hur kursplaner och 
kunskapskrav skulle användas av lärare vid planering och undervisning och inte 
minst vid uppföljning. Alla lärare oavsett ämne tvingades göra på lika sätt vad gäller 
dokumentationen oavsett ämnets karaktär. Detta skulle samtidigt offentliggöras och 
delas med vårdnadshavare och elever som ett tecken på transparens.  
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Istället ledde lärplattformarna till en fragmentiserad syn på kunskap som vi lärare 
tvingades in i på många håll i landet. Den dåliga flexibilieten beroende på ämnen i 
dessa plattformar gjorde att formen på sina håll omedvetet och medvetet fick styra 
innehållet för undervisningen så att det kunde bli utvärderingsbart i enlighet med 
plattformen. Detta är ytterligare ett exempel på “ryggen-fri-tänk” som utmärker 
svensk skola.  
 
Faktum är att det inte finns och inte har funnits några bestämmelser om att resultatet 
av varje bedömningssituation ska kommuniceras med vårdnadshavarna. Däremot 
ska information ges om elevernas utveckling vid varje utvecklingssamtal, fast på en 
övergripande nivå. Men plattformarnas form har fått styra praktiken för lärare genom 
att kommunerna gjort arbetet tvingande på många håll. Därmed har lärares 
arbetsbörda ökat eftersom plattformarna är så fyrkantiga till sin konstruktion att de 
inte rimmar väl med det faktiska arbetet. De kräver t.ex. enormt många musklick 
enbart för att kunna sätta ett betyg. Betänk att många lärare sätter 400 eller fler 
betyg per termin. Varje bedömning som ska dokumenteras i plattformen kräver än 
fler klick.  
 
Lärplattformarna ger utöver det en falsk känsla av likvärdighet till kommunerna. 
Strävan mot likvärdighet sker vid själva bedömningen av elevalster och vid 
helhetsbedömningen vid betygsättning, inte vid dokumentationen av detsamma. För 
det behövs dessutom något att relatera bedömningen mot och då duger som jag 
beskrivit inte värdeorden. Faktum är att värdeorden bidragit till att ge lärplattformarna 
makten över betygsättningens principer vilket lett till en fragmentiserad syn på 
kunskap. Lärare tvingas genom plattformarnas konstruktion göra val så att 
undervisningen är utvärderbar utifrån den aktuella plattformens 
kommunikationsmöjligheter med vårdnadshavarna och plattformsföretagens tolkning 
av kunskapskravens konstruktion. Det faktum att vi dessutom kommunicerar den 
fragmentiserade bilden till vårdnadshavare förstärker denna syn på kunskap och 
leder än mer till frågor om vad som behöver göras för att nå högre betyg snarare än 
vad eleven behöver kunna. Det är två helt olika saker. Vi ger vårdnadshavarna 
bilden av att kunskapsinhämntning i skolan mer handlar om avprickning än om 
processer som tar tid.  

Matriser 

 
När lärplattformarna styrde in bedömningen i sina plattformar exploderade 
användningen av matriser i svensk skola. Men man ska inte säga att det är 



plattformsföretagens fel att matrisanvändningen (och med den tillkommande 
matriskonstruktion och ifyllande av desamma) kom att öka med införandet av 
LGR11. Jag härleder allt tillbaka till kursplanekonferenserna där man skulle gå 
igenom hur den nya betygsskalan och kunskapskraven skulle användas vid 
betygsättning. Kunskapskraven var som sagt inte färdiga men på konferenserna 
beskrevs med hjälp av bilder hur exempelvis hela kunskapskravet för betyget E var 
tvungen att vara uppfyllt för att en elev skulle få betyget E medan hela 
kunskapskraven för betyget E och en majoritet av kunskapskraven för betyget C 
skulle vara uppfyllt för betyget D. Aldrig berättade man att detta inte handlade om en 
kvalitativ bedömning som var kopplad till innehållets tyngd i ämnet gällande aktuell 
del av kravet utan detta illustrerades rent kvantitativt genom bilder (se nedan).  
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I den första utgåvan av den tryckta läroplanen fanns också kunskapskraven 
representerade i matrisform såväl som i löpande text. Detta ändrades till senare 
upplagor där matriserna togs bort.  
 

Vad är problemet med matriser? 

 
Till att börja med vill jag poängtera att det finns många olika typer av matriser och att 
de används med olika syften i skolan. Matriser är egentligen bara ett 
tvådimensionellt rutnät till sin form som fylls i med beskrivningar av olika slag. När 
läroplanen kom skrev lärare lokala pedagogiska planeringar som skulle ta eleverna 

29 https://www.slideshare.net/nyalaroplaner/verket-testtest 
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från ett nuläge A till ett nytt läge B. I planeringen fanns ibland matriser med som 
visade på olika kunskapsnivåer, oftast med betygsnivåerna E, C och A. I slutet av 
området skulle matriserna fyllas i för att beskriva hur väl eleven lyckats prestera så 
att det också blev tydligt. Man trodde också att vårdnadshavarna genom denna 
transparens skulle få klart för sig vad som krävdes genom konkretiseringen i LPP 
med tillhörande bedömningsmatris skulle få förståelse för grunderna för 
betygsättningen och även att läraren skulle kunna bedöma både summativt och 
formativt samt att eleverna skulle förstå vad som krävdes på uppgifterna. 
 
Vi lärare är ålagda att kunna berätta om skälen för att en elev får ett visst betyg, 
vilket inte innebär att det behöver vara en detaljerad redogörelse av varenda detalj i 
elevens alster och prestationer. Med tanke på hur vårt betygssystem är utformat kan 
en matris vara ett bra verktyg i det läget, men då enbart när det gäller att tekniskt 
förklara hur olika underlag värderats och hur det leder fram till aktuellt betyg. Men 
när det gäller att konkretisera något för en elev för att hen ska förstå vad som ska 
läras är den inte bättre än en rubrik i en bok. En anledning till det är att det är 
omöjligt för en elev att veta vad en viss kunskap eller ett kunnande har för omfång 
innan man kan det, dvs. alla de aspekter ett kunnande inom ett visst område 
innehåller. För att ta ett exempel så förstår inte en elev som inte kan cykla eller 
simma vad det innebär att kunna cykla/simma bara för att det står någonstans innan 
hen utsätts för det genom undervisningen. Det finns såklart undantag här också men 
inte till den grad att det är värt att lägga så stor tid på som vi gjort i svensk skola. Det 
är eoner av tid som är bortkastad.  
 
En annan orsak till att matriser kan vara skadliga är att eleven med matrisen tar sikte 
mot ett visst betyg snarare än ett specifikt kunnande. I det sammanhanget riskerar 
matrisen att instrumentalisera såväl undervisningen för läraren som inhämtandet av 
kunskaper för eleven. Bedömning reduceras i det läget till att bli en avprickning av 
små delar snarare än en bedömning av kvalitet där många aspekter tas i beaktande. 
Något vi naturligtvis kan informera och kommunicera är innehållet för undervisningen 
men det är enbart med syftet att verksamheten ska bli något mer förutsägbar för 
eleverna snarare än att de ska lära sig bättre. De kunskaper som eleverna kan 
uppnå kommuniceras lättare genom undervisningen i relation till dess innehåll i 
realtid.  

 
 

Jag lyssnade vid ett tillfälle till Dylan Wiliam, som ligger bakom tankarna inom AFL. 
Han  sa att han är mycket skeptisk till att använda matriser i undervisningen av 
några olika skäl. Det första skälet är att orden i matrisen inte betyder samma sak för 
eleverna som de gör för läraren. Wiliam berättade om en lärare som gett en elev 
rådet att göra mer systematiska undersökningar för att visa på bättre kvalitet. 
Naturligtvis hade eleven gjort en mer systematisk undersökning om eleven vetat hur 



man gör det. Även om läraren har begrepp för att beskriva kvalitet betyder det inte 
att eleven förstår begreppens betydelse/omfång och kan kopiera det kunnandet.  

Ibland går det att reducera ned kvalitet till en checklista men oftast kräver ett 
kunnande så mycket mer. Wiliam exemplifierade detta med den traditionella 
uppgiften att “skriva en spännande spökhistoria”. Det finns skrivtekniska detaljer som 
lämpar sig väl i en checklista men ingen spökhistoria blir spännande genom att 
enbart följa en lista. Istället föreslår Wiliam att vi ska arbeta med eleverna genom att 
ge kontrasterande exempel på exempelvis texter så att eleverna utvecklar en “känsla 
för kvalitet”. Det går inte att göra genom enbart matriser. 

En matris visar generellt steg i lärande. Som en trappa eller en stege. Men lärande 
fungerar inte som en trappa eller en stege. Lärande är en process likt jordens 
endogena krafter eller målandet av en tavla. Man kan inte förstå vad ett kunnande i 
detalj innebär förrän man kan det. Genom en matris kan man enbart reducera 
kunnandet ned till en rubricering. Det är det som jag kallar fragmentisering. I 
matrisen döljs sålunda kunskapens tysta sida som finns med i all form av kunskap, 
inte minst den praktiska. Kunskapens tysta aspekt är en kvalitetsaspekt som vi inte 
kan slänga bort.  

Ett till problem med matriser är hur vi signalerar till vårdnadshavare vad skolan 
handlar om genom dem. När vi t.ex. delar uppgiftsspecifika matriser som är 
kopplade till betygsnivåer med vårdnadshavare är den vanligaste frågan från 
vårdnadshavarna till läraren vad eleven behöver göra för att uppnå överliggande 
betyg? Men betyg handlar som bekant om att kunna och inte att göra vilket blir det vi 
lärare tvingas förklara för vårdnadshavarna. Matriser ser spontant ut att skapa 
transparens av betygssystemet gentemot elever och föräldrar men om matrisens 
innehåll uppfattas olika av alla berörda har ingen egentlig kommunikation skett.  

För lärare finns också en risk att använda matriser vid bedömning. Risken är att 
matrisen används precis som eleverna, vårdnadshavarna och lärplattformarna 
förväntar sig att de ska användas: som en avprickningslista. I det läget riskerar att 
bedömningsaspekter i ämnen blir frikopplade från innehållet och intrumentella för att 
kunna vara mätbara och kunna placeras in i matrisens tre rutor.  I det läget kan ett 
resonemang på a-nivå innebär att resonemanget ska innehålla tre led och ett på 
e-nivå ett led oavsett innehållets tyngd och kvalitet. Kunskapskravens utformning är 
givetvis en stor orsak till att denna risk existerar.  

 

Idag tillhandahåller många av lärplattformarna färdiga matriser kopplade till olika 
ämnesområden likaväl som betygsmatriser som är indelade i ett antal rader, olika på 
olika plattformar. Det faktum att innehållet helt kommit i skymundan och att 
plattformarna tillåts inkräkta så stort i lärares planeringsprocess är oerhört 



bekymmersamt. Jag skulle hellre se att vi lärare åter sätter innehållet i fokus och 
utifrån det väljer form varefter vi dokumenterar för att komma ihåg och kunna lämna 
över information till eventuella andra lärare, inte för att ha ryggen fri.  

F-betyget, måluppfyllelsen och meritvärdet  

Det var först i samband med LGR11 som jag började betygsätta elevernas 
kunskaper. Innan det hade jag arbetat på mellanstadiet där inte betyg fanns innan 
2011.  Den nya betygsskalan var utformad på ett sådant sätt att en elev vid 
betygsättningstillfället var tvungen att uppnå alla delar av kunskapskraven för 
betyget E för att få det betyget. Om eleven inte uppnått/visat en del, oavsett hur liten 
den är, vid betygsättningstillfället skulle eleven få betyget F som var det enda icke 
godkända betyget. Om en elev får F i betyg i ämnena svenska, engelska eller 
matematik är inte eleven heller behörig att komma in på ett nationellt 
gymnasieprogram. Utöver att ha minst betyget E i dessa tre ämnen behöver 
eleverna ha ytterligare 5 godkända betyg för att kunna läsa yrkesprogram och 9 för 
att läsa teoretiska program idag. Elevernas måluppfyllelse ute i kommunerna mäts 
alltså dels utifrån hur stor andel av eleverna som i åk 9 klarar att ta sig in på 
nationellt program.  

I yngre åldrar mäts denna del av måluppfyllelsen utifrån andelen som har godkända 
betyg i alla ämnen vid betygstillfället (åk6-8) och hur stor andel av eleverna som 
betraktas ha godkända/godtagbara kunskaper (åk 1-5). Utöver det används också 
skolans genomsnittliga meritvärde som ett slags mått på kvalitet på aktuell skola. 
Vilket värde kommunerna och skolorna väljer att lyfta fram beror givetvis på vad som 
gynnar aktuell kommun/skola utåt och om det är kommunens politiska majoritet eller 
opposition som ska beskriva verkligheten. Detta synliggörs som tydligast i juni 
månad när kommuner och skolor tävlar om tidningsrubriker om vilka som höjt 
meritvärdet eller andelen behöriga mest jämfört med året innan med motiveringarna 
att de arbetat så mycket mer systematiskt och bättre än året innan. Aldrig ställs 
dessa till svars med förklaringen att de elever som går ut grundskolan två år efter 
varandra inte kan jämföras mer än till betygen och att det inte går att förändra en 
undervisningspraktik så snabbt att det är den en så hög meritvärdeshöjning kan bero 
på. Detta leder till att alla som läser tidningarna sitter lugn i båten och tror att allt är 
frid och fröjd. Men när eleverna börjar på gymnasiet med glädjebetyg är det nya 
lärare som får slita sitt hår.  
 
Detta mantra om att ständigt öka måluppfyllelsen kan låta som en självklar 
utgångspunkt för all skolverksamhet. Självklart är det också så att ingen, absolut 
ingen, lärare arbetar för att sänka måluppfyllelsen. Men om mantrat sägs utan 
backning riskerar det också att bli en självförverkligande profetia. Det är fallet i 
många kommuner. Många är vi lärare som vittnar om subtila och konkreta 



påtryckningar från olika håll vad gäller betygsättning, allt för att måluppfyllelsen ska 
bli så bra som möjligt.  
 
“Om du väger mellan betyget E och F, sätt E”.  
 
“Vi ska väl inte vara en spärr in till gymnasiet” 
 
“Om eleven haft betyget E hela vägen kan vi ju inte sätta F i slutbetyg” 
“Vi måste öka måluppfyllelsen, inte minst för vår egen skull. Vi är inte sämre än 
andra skolor”.  
 
Det finns lärare som protesterar och vägrar skriva under betyg, antingen för att tiden 
att värdera betygsunderlaget är för knapp eller helt enkelt för att den obehörigas 
bedömning är käpprätt åt helvete. Men situationen är pressad och när en lärare 
säger nej till att skriva under eller helt enkelt sätter ett lägre betyg och skriver under 
väljer en del rektorer i denna strävan efter ständigt öka måluppfyllelsen att leta efter 
en annan lärare som inte är lika “bråkig”.  
 
Detta är bara några exempel på påtryckningar som lärare vittnar om att de blir 
utsatta för av sina chefer. Cheferna i sin tur har samma tryck på sig från sina chefer 
och inte minst från politiskt håll. Hur ska den politiska majoriteten i kommunerna 
annars kunna slå sig för bröstet när det åter är dags för val? 
 
Men hur länge kan ett genomsnittligt meritvärde öka innan vi inser att betygen 
devalveras i värde? I Sveriges fall har det genomsnittliga meritvärdet har ökat sedan 
det målrelaterade systemet introducerades i svensk skola fram till 2015 då vi hade 
en liten dipp för att sedan åter öka mellan 2017 och 2018 (syns inte på diagrammet). 
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När det gäller hur stor andel av eleverna som är behöriga till gymnasieskolan ser 
kurvan helt tvärtom ut sedan vi införde LGR11. Behörighetsgraden till gymnasiet 
minskar fram till 2016 för att sedan öka. Någonstans verkar alla tro att en 
måluppfyllelse på 1oo% är något som är möjligt nationellt men av erfarenhet kan jag 
säga att det inte är så utifrån de kunskapskrav som vi ställer på alla elever idag. Det 
finns en grupp elever som aldrig kommer nå upp till godkända betyg i tillräckligt 
många ämnen, elever som inte sällan ligger i gränslandet mellan särskola och vanlig 
grundskola. Detta är extremt förbjudet att säga rakt ut även om läkare och 
psykologer poängterat det länge. I takt med en ökad akademisering av praktiska 
ämnen i grundskolan slår systemet också ut dessa elever. Det finns dock en slags 
bromsmedicin, så kallade “snällbetyg”. Snällbetyg innebär att en elev får ett betyg 
eleven inte visat kunskaper motsvarande. De vanligaste snällbetygen är betyget E 
och de riktigt höga betygen är min erfarenhet. Tjatet om måluppfyllelse pressar 
lärare till att sätta betyget E trots att de egentligen ofta är ytterst tveksamma eller helt 
enkelt bedömer elevens kunskaper på F-nivå. Men vad är det för mekanismer som 
driver lärare hit? Jag vill poängtera att jag inte beskyller några enskilda lärare för att 
vara svaga. Det är systemet som inte håller. När en elev riskerar att få F eller får 
betyget F tillkommer ofta arbetsuppgifter såsom kartläggningar, 
dokumentationsskyldigheter etc. Oftast är det undervisande lärare som får dessa 
uppgifter i sitt knä. I ett redan pressat läge kan det vara bägaren som rinner över för 
många lärare som då väljer att vara rädda om sin hälsa och sätta det högre betyget.  
 

 31

31 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-09-27-fler-eleve
r-behoriga-till-gymnasiet 
 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-09-27-fler-elever-behoriga-till-gymnasiet
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-09-27-fler-elever-behoriga-till-gymnasiet


 
Andelen som inte når betyg i en undervisningsgrupp betraktas också som ett mått på 
lärarens förmåga att undervisa. Det kan därmed, med det individuella 
lönesättningssystem vi har, vara mer fördelaktigt för en lärare att påvisa att alla 
elever i gruppen klarar godkända betyg än att blotta brister, även om det sannolikt är 
många andra faktorer som också spelar in. När man talar om måluppfyllelse ser man 
sällan till utvecklingen över tid, dvs. 9 år för aktuell elevgrupp. Hur ser elevernas 
grundskoletid ut? Hur har den varit organiserad? Hur många lärarbyten har de haft? 
Hur har eleverna klarat sig på nationella prov i åk 3, 6 och 9? Som du ser finns 
många faktorer som spelar roll men som det sällan står tidningsrubriker om.  
 
  

Betygsinflation 

 
Över tid har det visat sig att andelen elever som får de högre betygen i Sverige ökar. 
Trots det har resultaten på andra kunskapsmätningar under samma tidsperiod, som 
PISA, TIMMS eller nationella prov, visat på försämrade resultat. Det betyder att 
elever som gått ut grundskolan med högsta betyg i ett ämne kan olika mycket 
beroende på när man gått i skolan. Betygen är alltså inte jämförbara över tid.  
 
Eftersom det inte finns någon fast nivå som elevernas prestationer ska ställas i 
relation till, mer än värdeorden i kunskapskraven som jag redogjort för ovan, kommer 
tolkningarna av olika lärare se olika ut, även av lärare inom samma ämne. Betygen 
är alltså inte heller jämförbara mellan elever i olika klassrum eller på olika orter.  
 
Företeelsen att det krävs mindre kunskap för ett visst betyg brukar i lärarkretsar 
ibland kallas för betygsinflation. Eftersom betygen används för att komma in på en 
önskad skola och ett önskat program för eleverna är det viktigt att betygsättningen 
strävar efter likvärdighet. Men som systemet ser ut idag är det otroligt orättvist för 
elever och dessutom finns mekanismer inom systemet som sätter press på lärare att 
underblåsa systemet så att det bibehålls.  
 
Det finns de som menar att man inte kan säga att betygsinflationen existerar men 
det blir ett naivt påstående när man tittar på statistik. T.ex. kan man titta på 
utvecklingen under läroplanen Lpo-94 (interaktiva diagram som inte kan avläsas i en 
pdf-fil eller i worddokument):  
  



 
 
 
Likaså kan man titta på utvecklingen med den nya betygsskalan som LGR11 
medförde:  
 

 
 



 
 
Tendensen ser likadan ut i alla skolämnen och med båda de målstyrande 
läroplanerna Lpo-94 och LGR11. Visserligen kan vi lärare i grundskolan ondgöra oss 
över denna orättvisa men vi ska betänka att det ser likadant eller värre ut i 
gymnasieskolan. Där konkurrerar eleverna om platser på våra universitet med sina 
kursbetyg.  
 

Relationen NP-betyg 

 
“De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och 
sätta betyg på en elevs kunskaper”.  Så står det på Skolverkets hemsida angående 32

de nationella proven i åk 3, 6 och 9 i grundskolan. Samtidigt är inte nationella proven 
betygsstyrande utan upp till varje lärare att använda som ett underlag vid sin 
betygsättning. Med det följer att lärare hanterar resultatet på de nationella proven 
olika vid betygsättning. En del lärare tar fasta på resultatet på nationella provet och 
använder det som ett underlag vid betygsättning. Andra lärare använder inte 
resultatet vid betygsättning men försöker justera sin undervisning kommande läsår 
för att betygsättningen då ska bli mer i linje med den nivå som nationella proven 
försöker visa medan andra helt struntar i resultatet på de nationella proven. Varje år 
släpper Skolverket statistik som visar på hur olika skolor ser på resultaten på de 
nationella proven. Statistiken visar t.ex. hur stor andel av eleverna på respektive 
skola som får ett högre betyg än det provbetyg de fått vid de nationella proven. När 
man jämför siffrorna mellan olika skolor visar det sig att på en del skolor får alla 
elever ett högre betyg än vad de presterat på nationella provet medan på andra 
skolor får inga elever det. Ett argument som kommit från de håll som inte vill se 
någon reglering på området är att eleverna kan ha visat så mycket på lektionerna 
som måste tas i beaktande vid betygsättning. Min invändning mot det argumentet är 
att det har givetvis eleverna på de skolor där lärarna inte är lika generösa vid 
betygsättningen också. De här skillnaderna visar på en otrolig brist i systemet som 
bara missgynnar såväl elever som lärare. Allt beror på kunskapskravens 
ovetenskapliga konstruktion. Man kan inte kan mäta gradskillnader i ett ämne utan 
någon form av normering.  
 
Förutom att det finns skillnader i hur stor andel som får högre betyg på olika skolor 
finns också dessa skillnader ofta inom skolorna och då mellan lärare. Dessa 
avvikelser döljs ibland i den nationella statistiken eftersom en skola både kan ha 
lärare som avviker mycket uppåt vid betygsättningen och de som inte gör det vilket 
leder till en genomsnittsavvikelse som kanske inte ser anmärkningsvärd ut. Men ur 
rättvisesynpunkt tycker jag att dessa skillnader är bedrövliga.  
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Särskilt beakta resultatet på nationella proven 

 
Efter all kritik mot att antalet glädjebetyg ökar från år till år och att lärare värderar 
resultaten på nationella proven så otroligt olika infördes Inför läsåret 2018/19 en ny 
bestämmelse om att resultatet på nationella proven skulle särskilt beaktas vid 
betygsättning. Att särskilt beakta något skulle inte ses som att nationella proven 
skulle styra betygen helt men att resultatet skulle ges större vikt vid betygsättning 
och inte ses som vilket annat betygsunderlag som helst. Men exakt hur lärarna 
skulle visa att de särskilt beaktat resultatet eller hur detta skulle påverka den 
nationella statistiken fanns inga riktlinjer för. Det fanns alltså ingen nivå som var en 
maximal avvikelse uppåt vare sig på klass-, skol- eller kommunnivå. Därmed 
kommer det inte heller vara möjligt att påstå att en lärare har eller inte har särskilt 
beaktat resultatet på nationella proven. Det finns nämligen inte någon som vet exakt 
hur det ser ut när en lärare gjort det. Lärare kan å sin sida argumentera för stora 
avvikelser genom att påstå att de alltid har särskilt beaktat de nationella proven men 
att elever i deras klasser visat sina kunskaper på andra sätt. Det dessa lärare bortser 
från är att andra lärares elever sannolikt också visat sina kunskaper på andra sätt 
också, men att lärarna värderar dessa olika underlag olika. På skolan kan rektorn 
argumentera för att olika grupper av elever ser olika ut och visar sina kunskaper på 
olika sätt och så vidare. Jag brukar säga att elever som kan också i de allra flesta fall 
brukar lyckas på de nationella proven, på sin nivå. Hur som helst behöver vi 
bestämma om nationella proven ska användas normerande eller inte. Om de inte 
ska göra det är de bara att slopa helt. Om de ska användas normerande måste det 
till ett arbete så att nivån på proven är lika från år till år så att elever konkurrerar på 
lika villkor, framförallt efter avslutad gymnasieskola men faktiskt också inför intag på 
gymnasieskolan efter grundskolan.  
 
 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

 
När LGR11 infördes var tanken att när en elev riskerade att inte uppnå alla delar i 
kunskapskravet för betyget E skulle detta utredas skyndsamt. Om utredningen 
visade att eleven var i behov av särskilt stöd skulle eleven enligt skollagen få stödet i 
den omfattning och form som eleven hade behov av. Då kunskapskraven för betyget 
E uppfattas som relativt högt ställda av lärarkåren ledde detta till många utredningar. 
Dessa utredningar, kartläggningar eller vad de nu kallades lokalt genomfördes och 
dokumenterades vanligen av läraren i första läget och senare av specialpedagogen 
på skolan. Men mängden elever som behövde detta blev allt större och det växte 
fram en slags praxis där elever fick vänta länge på att överhuvudtaget få något stöd.  
 



Den 1:a juli 2014 tillkom en skrivelse i Skollagen om extra anpassningar. Extra 
anpassningar var tänkt att förhindra att lärare skulle undvika att sätta in åtgärder i 
väntan på kartläggningar och utredningar om särskilt stöd. I Skollagen står att om 
det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 
eller de kravnivåer som gäller ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
 
I praktiken ledde detta till att antalet åtgärdprogram minskade drastiskt. Nu skulle 
lärarna när en elev riskerade att inte klara delar i ett ämne sätta in åtgärder. Vilka 
åtgärder det rörde sig om rådde det stor förvirring om inledningsvis. Det visade sig 
vara vanligt lärararbete som åsyftades. Förtydligande av instruktioner, visuellt stöd, 
speciell plats i klassrummet etc. kunde räknas som en extra anpassning. I praktiken 
blev lagen återigen enbart ett slöseri med tid. När lärare tidigare signalerat att en 
elev hade svårigheter med taluppfattningen i matematik skulle läraren nu ägna tid 
och utvärdering för att kunna uppvisa att man gjort en åtgärd innan en 
kartläggning/utredning om elevens behov av särskilt stöd kunde genomföras. Så var 
möjligen inte tanken men så blev det. Man kan fundera över varför det blev så här.  
 

Speciallärare och specialpedagoger 

 
När speciallärarutbildningen avskaffades helt till förmån för 
specialpedagogprogrammet hände något med stödet till elever. Samtidigt var den 
allmänna synen att skolan skulle vara “en skola för alla”, en slogan som det hade 
propagerats för under många år. Det var i det ljuset den nya yrketskategorin 
specialpedagoger föddes. Speciallärarna var de som tidigt hade arbetat direkt med 
elever i behov av både korta och längre insatser så fort behovet upptäcktes. Med 
avskaffadet av dessa hamnade de arbetsuppgifterna i knät på de lärare som 
undervisade klassen.  I takt med ökad individualisering i skolan ökade också 
diskussionen om inkludering. Det skedde en fokusförflyttning från problematiska 
behov till problematiska situationer. Uppgiften för lärare blev att anpassa situationen 
till att passa alla med handledning från specialpedagoger eller elevhälsoteam. Min 
reflektion har alltid varit att när man ändrar i situationen ändrar man också 
situationen för alla, och det är inte alltid av godo. När fokus handlar om fysisk 
inkludering i första rummet blir det aldrig bra. När det handlar om att läraren ska ha 
fullständigt ansvar för en elevgrupp oavsett behov blir det inte heller bra. Det måste 
vara ett delat ansvar, efter behov. Kanske är denna sorts av situationsanpassning en 
orsak till att vi lärare har för låga förväntningar på många av eleverna som skulle 
kunna bli högpresterande?  
 
Eleverna skulle ju känna sig inkluderade. Problemet blev bara att inga av dessa 
elever kände sig inkluderade eftersom inkluderingen bara var fysisk och inte 



kunskapsmässig. Speciallärarna somvar de som arbetade med elever i svårigheter 
och som ofta var experter på att möta dessa speciella behov och avhjälpa brister så 
att elever kunde känna sig inkluderade när de sedan följde med ordinarie 
undervisning blev saknade.  
 
Specialpedagogerna å andra sidan hade en helt annan förväntan på vad deras 
uppdrag skulle innehålla. Faktum är att deras syn inte alltid gick hand i hand med 
vad som förväntades på skolorna när speciallärarna avskaffades. 
Specialpedagogerna hade dels en mer utredande och handledande roll än 
speciallärarna. De ordinarie lärarna fick en ökad arbetsbörda.  
 
Som sagt fick skolans specialpedagogiska åtgärder ett stort fokus på fysisk 
inkludering. Det blev fult för skolan att låta elever sitta i ett annat rum än 
klasskamraterna i 20 minuter och öva på det man behövde öva. Istället skulle läraren 
i helklass lyckas avhjälpa dessa brister mha. rådgivning av specialpedagoger. 
Naturligtvis var inte tanken så men så blev det.  
 
 

Skifte från innehåll till mirakelmetoder 

 
 
En tendens som funnits i det målstyrda systemet sedan tiden med Lpo-94 är så 
kallade mirakelmetoder. Det är metoder eller strategier inom skolväsendet som 
marknadsförs som revolutionerande och alltäckande, oberoende av innehållsliga 
karaktärsdrag. De sägs också förbättra resultaten oerhört mycket, bara de används 
på rätt sätt. Det som är gemensamt för dessa mirakelmetoder verkar vara dess 
livscykel som i någon mån följer ett gemensamt mönster där de har en uppgång och 
sedan ett fall som beror på just att de inte tar hänsyn till innehållet.  
 
Jag vill poängtera att intentionerna med nedanstående metoder och teorier inte på 
något sätt är onda. En del har till och med en vetenskaplig grund. Det jag vänder mig 
emot är hur tolkningarna och praktiken utformats utifrån dem. Något jag tycker är en 
sund tanke att alltid bära med sig när det gäller interventioner i skolan är också att 
indikerade förbättringar alltid är ett medelvärde av förbättringar vilket innebär att det 
finns enskilda individer som svarat både bättre och sämre än detta medelvärde på 
interventionerna.  

 

 
 
 



Lärstilar- en myt som aldrig dör 

 
Idén om lärstilar är inte på något sätt ny utan har sitt ursprung från slutet av 70-talet. 
I den svenska skolan kom idén att blomma ut i och med Lena Boströms 
doktorsavhandling i början av 2000-talet. Det finns en mängd olika lärstilsteorier med 
en gemensam nämnaren: elever lär sig bäst på olika sätt. Exempelvis menar 
lärstilsteoretikerna att en del elever är övervägande auditiva medan andra har en 
övervägande visuell lärstil. Teorin menar att om dessa lärstilar tillgodoses i 
undervisningen blir resultatet bättre. Problemet är att det inte finns några som helst 
belägg för att det blir så. Gång på gång har lärstilsteorierna motbevisas genom 
studier och kritik framförs med jämna mellanrum. Ändå lever idéerna kvar på många 
skolor. Anledningarna till det tror jag är flera. Dels appellerar lärstilarna till lärares 
känslor genom att de tar hänsyn till sådant som elever föredrar vilket i någon mån tar 
bort en del av friktionen mellan lärare och elev. Men vad elever föredrar är inte alltid 
det bästa sättet att lära. Det är t.ex. inte lämpligt att en elev lär sig simma genom att 
läsa en bok eller vice versa: lära sig läsa genom att bada. Det faktum att alla elever 
ÄR olika är det ingen som ifrågasätter men det innebär inte att alla lär sig på olika 
sätt. Däremot lär vi oss olika snabbt och olika systematiskt vilket såklart ställer krav 
på undervisningen.  
 
Lärstilarna blev så populära i Sverige att till och med Skolverket, Skolinspektionen 
och SPSM gick på myten och började sprida idéerna. I maj 2015 började jag 
ifrågasatte detta. Jag ifrågasatte bland annat Skolverket som publicerat en artikel om 
lärstilar som något lärare kunde läsa för att hålla sig ajour med aktuell forskning. 
Skolverket svarade mig bland annat:  
 
“Begreppet lärstil är ett forskningsområde i sig eftersom det finns väldigt många 
definitioner på vad det är. I artikeln som är publicerad på våra forskningssidor så 
poängteras att lärstilar kan vara ett hjälpmedel till att anpassa undervisningen till varje 
elevs behov oavsett exempelvis fysiska förutsättningar i skolmiljön. Det handlar inte om 
att man som lärare ska begränsa sin undervisning efter ett ”lärstilstänk” utan att det kan 
vara ett av många hjälpmedel.” 
 
Jag tänkte direkt att allt faktiskt kan vara ett forskningsområde men att Skolverket, 
när de lyfter fram ett specifikt område, också bidrar till att förstärka bilden av att detta 
är något som är värdefullt för svensk skola. När jag återigen ställde frågan om varför 
de spred saker som inte hade vetenskaplig grund till Skolverket i augusti fick jag ett 
svar med lite irriterad ton:  
 
 
 
 



“Hej! 
 
Jag har tagit emot din fråga om lärstilar. 
 
Anledningen till att texten är kvar är att den lyfter fram att det finns en mängd olika teorier om lärstilar 
samt förklarar något om den mest beforskade teorin. En annan anledning är att texten lyfter fram att 
man inte kan anpassa undervisningen utifrån bara en lärstil.  
 
I övrigt har Skolverket tagit emot dina synpunkter och har inget ytterligare att tillägga. “ 
 
Skolinspektionen var inte bättre. De utgick från de texter som Skolverket skrivit och 
granskade till och med i vilken mån skolor och lärare tog hänsyn till elevers olika 
lärstilar vid sina granskningar vilket framgick i deras protokoll från olika granskningar 
vid den tiden. Jag ställde frågan även till Skolinspektionen som också spred en 
mängd artiklar via sin hemsida på området. Skolinspektionen i sin tur hänvisade till 
Skolverkets artikel och hade inga planer att ta bort begreppet i sina beslut där denna 
formulering kunde finnas med:  
 
“Vidare anpassar läraren undervisningen efter elevernas olika förkunskaper, intressen och 
lärstilar och ger eleverna såväl stöd som stimulans och utmaningar.”  
 
Även den specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hade en mängd artiklar på 
min hemsida vid tillfället och begreppet fanns även med i deras värderingsverktyg 
där man kunde analysera tillgängligheten på sin skola.  
 
Hur som helst tilltog kritiken under hösten 2015 och innan jul hade samtliga 
myndigheter, om än motvilligt, tagit bort eller uppdaterat material som handlade om 
lärstilar på sina hemsidor.  
 
Lärstilarna lever ändå kvar än idag på många skolor vilket en enkel googling visar. 
Det är skrämmande hur lätt det är att påverka skolmyndigheterna om 
mirakelmetoder som utan att tillämpa källkritik pumpar ut budskapet till en hel 
lärarkår. Ännu värre är att dessa ovetenskapliga företeelser förstärks genom 
juridifieringen av skolan, då Skolinspektionen granskade användningen av dessa så 
sent som för fyra år sedan och trots massiv kritik.  

 

 
 
 
 
 
 



Mindset och False mindset 

 
Nästa trend som likt lärstilar kategoriserar elever är teorin om fixed och growth 
mindset som lanserades av Carol Dweck 2006. 2014 höll Dweck ett sk. TED-talk om 
detta som idag har över 9 miljoner visningar.  Dweck menar att elever har antingen 33

ett “fixed mindset” eller ett “growth mindset”.  
 
Fixed mindset innebär vilket innebär att elever tror att grundläggande förmågor och 
intelligens är fasta drag hos människan. Elever med ett “fixed mindset” sägs undvika 
utmaningar eftersom de i fall av misslyckanden anser att de saknar den intelligens 
som krävs och att anstränga sig är bara intressant när eleverna vet att de kommer 
att lyckas. Dessa elever sägs också inte vilja ha feedback eftersom det avslöjar 
elevens begränsningar.  
 
Growth mindset innebär egentligen motsatsen, att elever tror att de grundläggande 
förmågor och intelligensen som människan föds med är utvecklingsbara. Elever med 
ett “growth mindset” sägs omfamna utmaningar eftersom de förstår att uppgifter 
utvecklar dem och ansträngning betraktas som värdefullt eftersom det leder till 
utveckling. Att göra fel och få feedback är något positivt för dessa elever då det leder 
till förbättringar.  
 
Lärares beröm skulle fokuseras på processen snarare än prestationen för att förflytta 
elevernas mindset från ett “fixed” till ett “growth”. T.ex. skulle läraren berömma 
elevens hårda arbete när eleven löst en uppgift istället för att berömma själva eleven 
eller uppgiften.  Återigen ett detta ett slags fokusskifte från innehållet till något annat.  
 
När teorin kom omfamnades den som vanligt i svensk skola och jag är den första att 
medge att teorin känns rimlig då den återigen appellerar till lärares känslor. Vi vill att 
elever ska känna att alla uppgifter i skolan är spännande och blir frustrerade när 
eleverna inte omfamnar uppgifter i alla 17 ämnen i grundskolan.  
 
Jag kände dock direkt när teorin populariserades att det inte var rimligt att lägga tid 
på att lära elever om mindset och på så sätt återigen sätta innehållet åt sidan mer än 
att i undervisningen poängtera att ansträngning såklart ger mer resultat än att inte 
göra något och att min återkoppling kan vara värd att ta i beaktande. Kritik började 
också lyftas mot teorin att elever med ett “fixed mindset” var några som behövde 
ändras genom undervisningen och att lärare systematiskt och fortlöpande skulle lära 
elever att ett “growth mindset” leder till bättre skolresultat.  
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Alla som arbetar med tonåringar vet att livet är som en bergochdalbana för dessa. 
Ibland är livet på topp och ibland i botten, så också skolarbetet. Så är det för alla 
människor också. Ibland tror vi på våra egna förmågor och ibland behöver vi 
stöttning för att kunna ta steg framåt.  
 
När teorin om mindset nått global spridning och lärare i många olika länder arbetade 
efter idéerna och skiftat fokus på sitt beröm till anstängningen hamnade som sagt 
innehållet i skymundan. Var inte kvaliteten på innehållet viktigt? Ur detta skapade 
Dweck begreppet “false growth mindset”, dvs. när lärare hävdar att eleverna har ett 
“growth mindset” fast de inte har det vilket enligt Dweck bottnade i att lärare inte fullt 
ut förstod vad “growth mindset” innebar. Hon menade att lärare blev frustrerade när 
eleverna inte lärde sig förväntat och då felaktigt skyllde på ett “fixed mindset” hos 
eleverna när de i själva verket inte lyckas skapa en undervisning där ett “growth 
mindset” kan frodas.  34

 
Kritiken mot teorin om mindset ökade i omfång då man försökte replikera Dwecks 
forskningsresultat som påstod att elever med “growths mindset” och som 
undervisades om dess förträfflighet skulle utvecklas bättre än de med ett “fixed 
mindset”. Studierna misslyckades med att replikera Dwecks resultat. Det spelade 
alltså ingen roll för resultaten i studien huruvida eleverna hade ett sk. fixed eller 
growth mindset eller hur läraren hanterat detta genom undervisningen. Studierna 
visade om något ett negativt samband mellan ett arbete för “growth mindset” av 
läraren i klassrummet och skolresultat.  35

 
Dweck förklarade detta med att inte vem som helst kunde replikera hennes studier 
på allvar eftersom de var genomförda i noggrann miljö där de lagt timmar och dagar 
på varenda fråga. Jag undrar vilka lärare som arbetar med elever under sådana 
förhållanden, någonstans i världen? Och om teorin bara kan verifieras i en sådan 
miljö, är den då värt att ta i beaktande i undervisningssammanhang?   36

 
Teorin är allt mer hamnat i skymundan och kanske kom nådastöten för teorins 
inflytande i svensk skola i år 2019 då en storskalig randomiserad kontrollstudie 
visade att mindsetträning inte hade någon effekt på läsprestationer, 
matematikprestationer, skrivprestationer eller mer övergripande saker som 
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provångest eller självreglering.   Precis som gäller för lärstilar kommer en del 37

fortfarande arbeta med detta ytterligare ett antal år. Det är så det fungerar i svensk 
skola.  

 

 

Bedömning för lärande (BFL) - från övergripande idé om inlärning till 

metodträsket 

 
2011, samma år som LGR11 kom ut släpptes också boken “Bedömning för lärande”. 
Bedömning för lärande var i mångt och mycket en svensk sammanfattande variant 
av forskningen och teorier bakom formativ bedömning och det som kommit att kallas 
AFL (assessment for learning) och de strategier för undervisningen som Marnie 
Thomson och Dylan Wiliam formulerat några år tidigare. De hade formulerat fem 
huvudsakliga strategier för en framåtsyftande undervisning för eleverna där 
bedömningens huvudsakliga fokus blir “för lärande” istället för det mer traditionella 
“av lärande”. Dessa strategier är:  
 

1. Tydliggöra mål och kunskapskvaliteter (kriterier för framgång). 
2. Möjliggöra effektiva aktiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på 

elevernas lärande. 
3. Ge feedback som utvecklar lärandet. 
4. Aktivera eleverna som resurser för varandra. 
5. Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer.  

 
Lundahl beskriver i boken att vi inte får hamna i exempelsamlingar som blir sk. 
metodflugor genom att hela tiden vara medveten om vad som ska förändras (eller 
inte förändras) och varför man gör det valet.  38

 
Bedömning för lärande, eller BFL som det kallas i lärarkretsar, fick ett enormt 
genomslag. Men min uppfattning är att det blev precis det Lundahl varnade för, en 
samling metoder som underblåste en syn på begreppet bedömning som nog inte tog 
den riktning som någon kunde anat.  
 
Diskussionen om formativ och summativ bedömning var intensiv 
inledningsvis.Summativ bedömning sågs som något fult och formativ bedömning 
som något fint. Men så småningom mojnade den diskussionen när alla lärare insåg 
att de är varandras förutsättningar i ett växelspel. Eftersom BFL och den nya 

37 
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects/Evaluation_Reports/Changing_Min
dsets.pdf 
 
38 Lundahl, Christian. Bedömning för lärande, Lund: Studentlitteratur, 2014  s. 84-85 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects/Evaluation_Reports/Changing_Mindsets.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects/Evaluation_Reports/Changing_Mindsets.pdf


läroplanen LGR11 kom ungeför samtidigt famlade lärare för att hitta fasta punkter att 
fästa sin praktik kring. Som jag nämnde tidigare hade var läroplanen en del av ett 
målstyrt system där man fört in de så kallade ämnesspecifika förmågorna och 
värdeorden i kunskapskraven. Utifrån det försökte lärare anpassa BFL att bli en del 
av sin undervisning men också passa in i de intentioner som vi tolkade att läroplanen 
eftersträvade. När det gäller den första strategin, att tydliggöra mål och 
kunskapskvaliteter, tolkades detta initalt av förvaltningar, rektorer och ibland också 
lärare som att det skulle formuleras och presenteras för elever innan undervisningen 
och inte genom. Det gjorde att de så kallade lokala pedagogiska planeringarna som 
delades med elever och föräldrar i samtliga ämnen underblåstes. Resultatet på 
elevernas studieresultat var sannolikt bara negativt med en ökad administrativ börda 
för lärarna som följd. Lärare försökte också att i förväg tydliggöra kunskapskvaliteter 
innan undervisningen och inte genom. Här föddes matriserna som jag beskrivit 
tidigare. Även detta ägnades enormt med tid till och det växte till och med fram 
matrisbanker där lärare kunde ladda ned matriser som de sedan kunde modifiera 
efter behag. Inte sällan hade dessa matriser lika många steg/nivåer som 
kunskapskraven. Lärare behövde ju något fast att koppla betygen till, något som 
värdeorden i kunskapskraven inte kunde erbjuda. Att konkretisera ett innehåll för att 
göra det bedömningsbart blev en målstyrningens budbärare istället för ett 
pedagogiskt förhållningssätt.  
 
När det gäller den andra strategin, att möjliggöra uppgifter och aktiviteter som skapar 
synliga tecken på elevernas lärande blev detta så småningom en jakt på 
bedömningsunderlag i praktiken. Eleverna känner sig alltid bedömda. Det är inte den 
betydelsen av begreppet bedömning som var intentionen utan mer ett utvärderande 
förhållningssätt. Visserligen utvecklades en diskussion bland lärare om metodiska 
verktyg för att skapa goda klassrumsdiskussioner och utvecklande uppgifter som gav 
alla elever möjlighet att synas vilket såklart var positivt men ur den aspekten blev 
arbetet med denna strategi enbart en metodfluga, vilket inte var intentionen. 
Dessutom blev det allt lättare för lärare att gömma sig bakom dessa metoder i 
diskussioner.  
 
“Jo det går bra, jag använder ju glasspinnarna”.  
 
Ett förslag på metod för att få fler elever att komma till tals i klassrummet var att ha 
en uppsättning glasspinnar. Glasspinnarna skulle dras slumpmässigt när det var 
dags att svara på frågor. Inget dåligt med detta i sig men det får illustrera ytligheten i 
diskussionerna som skapades på sina håll. Återigen kom innehållet av undervisingen 
att komma i skymundan.  
 
När det gäller den tredje strategin som handlar om återkoppling blev tyvärr den 
respons som eleverna fick snabbt tätt kopplad till de matriser som skapats. Ofta blev 



innehållet för övergripande och abstrakt samt med för dålig koppling till elevens 
språkrepertoar för att den skulle vara värdefull och möjlig för eleven att göra något 
med, särskilt yngre elever. Många elever ville konkret veta vad de skulle utveckla för 
att få ett högre betyg men eftersom gradskillnader är omöjliga att formulera är de 
också omöjliga att förklara för elever utan att bli helt statiska och avprickbara. Här 
hamnade lärare i ett enormt dilemma. Trycket från skolledningar och 
vårdnadshavare att kunna motivera varför elever inte nådde ett specifikt betyg och till 
eleven motivera vad hen behövde utveckla för att nå ett högre betyg låg i ena 
vågskålen. I andra vågskålen fanns tanken att ge mer av direkt och ämnesspecifik 
återkoppling till eleverna med större sannolikhet till utveckling. Sannolikt gjorde vi ett 
mellanting av detta med resultatet att ingen blev nöjd och att eleverna inte 
utvecklades speciellt av det vi gjorde.  
 
Den fjärde och femte strategin handlar i mångt och mycket om att förbereda 
eleverna på det som kommer längre fram, att kunna ta ansvar för sina studier och att 
hjälpas åt. Det har stått formulerat i många läroplaner och det blev inte lika stort 
praktiskt fokus på dessa.  
 
Som synes är de fem nyckelstrategierna egentligen inte anmärkningsvärda, men när 
de sätts i ett sammanhang som den svenska skolkontexten med en ny läroplan med 
ovetenskapligt formulerade kunskapskrav i en målstyrd skola med konkurrens 
mellan lärare genom den individuella lönen och förstelärarreformen händer något 
med praktiken. Något som går emot intentionerna.  
 
 

Läromedlen och digitala lektionsbanker 

 
På 90-talet avskaffades läromedelsgranskningen i Sverige. Det innebar att lärarna 
själva skulle få ansvaret att värdera de olika läromedel de ville använda i 
undervisningen. Under samma tid har de pengar som budgeterats till läromedel 
minskat för varje år. För en inte alltför lång tid sedan fick eleverna läroböcker som de 
kunde stryka under i och sedan behålla när de slutade skolan. Idag existerar inte 
det. På min skola som inte på något sätt är ovanlig har vi till exempel bara en 
klassuppsättning med böcker i vardera SO-ämne. Det medför att eleverna inte kan 
låna hem böckerna och läsa hemma ens om de skulle vilja eftersom de delar 
böckerna med flera andra undervisningsgrupper. Samtidigt är vår årliga budget för 
läromedel till So-ämnena så liten att det skulle ta minst 40 år att köpa in nya böcker. 
När det gäller digitala läromedel är de fortfarande så pass dyra i förhållande till 
läromedelsbudget att de inte går att lösa licenser till av ekonomiska skäl, trots att 
varje elev har en egen dator.  
 



Detta ledde till att lärare började tillverka egna häften i alla ämnen som eleverna 
skulle arbeta med innehållande kopierade delar från alla möjliga olika håll och av 
varierande kvalitet. En lärare har ju begränsat med tid att planera sin undervisning 
och när läraren också behöver skapa läromedel blir kvaliteten därefter. I början av 
2000-talet skapades den första stora plattformen dit lärare kunde ladda upp pdf-filer 
med lektionsinnehåll, lektion.se. Plattformen drog in pengar via annonser och sökte 
därmed att få många klick på sin sida. Vid ett möte med den aktuella plattformen 
ifrågasatte jag och flera andra varför de inte hade någon form av gallring och 
kvalitetsgranskning där alster som inte var konstruerade utifrån aktuell läroplan samt 
gallrade bort lektionsförslag med dålig kvalitet konstaterade skaparna av plattformen 
att de inte vill skrämma bort lärarna från plattformen även om kvaliteten var 
bristande. De ville alltså inte bli av med klicken och de ekonomiska incitamenten och 
kvantitet sattes återigen före kvalitetsaspekterna.  
 
Lärare å sin sida använder fortfarande i varierande grad lektionsbanker såsom 
denna i brist på kvalitativa läromedel som uppdateras i takt med att innehållet som 
lärare ska undervisa om ändras i läroplaner då tiden för att hitta lämpliga läromedel 
som är gratis som sagt är begränsad och arbetsförhållandena i övrigt är pressande. I 
det sammanhanget hinner inte lärare värdera vilken kvalitet ett material håller utan 
tar ofta något som passar med det lektionsinnehåll som lektionen är tänkt att 
behandla.  
 
 

STL och fortbildningen 

 
Det senaste läsåret utbildas samtliga lärare på min skola i en satsning från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) i något som kallas STL, skriva sig till lärande. SKL 
menar att STL är en modell som enligt forskning visar sig öka lärandet och 
språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. STL bygger på 
en kontinuerlig social interaktion där samarbete mellan elever och lärare sker genom 
digital teknik och digitala arenor. I min kommun fick alla elever en egen dator det 
senaste läsåret och ett avtal skrevs med en av de största aktörerna i världen när det 
gäller programvara till bland annat ordbehandling. Dessutom ingick ett program där 
elever och lärare kunde dela och ge feedback på alster till varandra. Dessa skulle 
ligga till grund för arbetet med STL, ett arbete som skulle ske i samtliga skolämnen 
under fortbildningsinsatsen.  39

 
Jag kände direkt att detta inte var något för mig. Det hjälper inte eleverna i mitt ämne 
och blir istället en konstlad situation där jag ska konstruera uppgifter som jag 

39 
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egentligen inte vill genomföra med mina elever bara för att mina kollegor ska kunna 
ge mig feedback som en del i ett kollegialt lärande. Den forskning som finns och som 
SKL refererar till är en pilotstudie som är genomförd i lågstadiet i Sollentuna 
kommun . Pilotstudien visar att elever skriver längre och lyckas bättre på nationella 40

proven i åk 3 i jämförelse med elever som haft en mer traditionell undervisning (vad 
nu det innebär). Urvalet av jämförande grupper är dock bara 50-60 elever. Jag 
arbetar på högstadiet och undervisar mest i ämnet matematik. Utbildarna i modellen 
propagerar för att skrivandet behövs i matematik också där eleverna ska 
kommunicera sina lösningar och tränas i att ge feedback till varandra. Men i 
matematik är den största delen av feedback som eleverna ger till varandra 
omedelbar och muntlig. Och när det gäller kommunikationsförmågan i skrift har 
matematiken sitt eget språk där det snarare är mer effektivt och bättre ju mindre och 
mer precist eleverna lyckas formulera sig. Dessutom fungerar inte det tänkta 
samspelet pedagogik och digital teknik på samma sätt i matematik (eller för den 
delen slöjd eller idrott heller). Skrivprocessen har helt enkelt inte en lika naturlig och 
central del i de ämnena som i svenska på lågstadiet.  
 
Men ledningen har ändå bestämt att samtliga lärare på min skola ska genomföra den 
här fortbildningen. Förslaget från matematiklärarna att åka till matematikbiennalen 
för att fortbilda sig var för dyrt så där blev det nej. Trots nya skrivningar om 
programmering har lärarna i matematik inte heller fått någon extern fortbildning i 
programmering. Det här är symptomatiskt för fortbildningen för lärare i Sverige. 
Finns något relativt billigt som kan genomföras bland alla lärare på plats på skolan 
väljs det före differentierad fortbildning utifrån varje enskild lärares behov. Tilltron till 
det kollegiala lärandet är skyhög även om man inte definierat vilken sorts lärande 
som ska komma till stånd genom insatsen och man tar inte heller hänsyn till vad 
lärarna kan från början eller om det finns de som inte kommer lära sig något alls 
utifrån insatserna.  
 
 

Skolinspektionen och skuldparadigmet 

 
Som jag skrivit tidigare inrättades Skolinspektionen 2008. De utför olika sorters 
tillsyn på skolor. Den regelbundna tillsynen genomförs på alla skolorter i någon form 
vartannat år. Vid en regelbunden kvalitetsgranskning granskas de fyra områdena 
Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och 
betygssättning på skolor som bedöms ha utvecklingsbehov utifrån enkäter, 
kunskapsresultat etc. Vid den tematiska kvalitetsgranskningen väljs ett mindre antal 
skolor ut, oftast slumpmässigt och granskar kvaliteten kring ett specifikt tema (t.ex. 
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kvaliteten i undervisningen i matematik med digitala verktyg). Utöver det gör 
skolinspektionen etableringskontroll och förstagångstillsyn på alla nystartade 
friskolor samt genomföra oanmäld kvalitetsgranskning eller utöva tillsyn efter en 
anmälan av skolor. På alla nivåer i skolväsendet, från huvudmannen längst upp i 
kedjan till förvaltning, rektorer och lärare finns en anspänning vid besöken från 
inspektionen. Som lärare har jag erfarenhet av ett antal besök av Skolinspektionen. 
Det har handlat både om regelbunden tillsyn och tematisk kvalitetsgranskning. I min 
roll som ledamot i lärarnas ansvarsnämnd har jag också varit med och beslutat i 
ärenden där lärare blivit anmälda till Skolinspektionen för oskicklighet i sin 
yrkesutövning och som Skolinspektionen utrett och beslutat att gå vidare med till 
nämnden.  
 

Håll ryggen fri för tusan 

 
Alla gånger jag varit med om att Skolinspektionen ska besöka just vår skola inträffar 
något intressant. Rektor berättar vid en konferens att vi ska få besöket och att det 
kommer kräva en massa förberedelsearbete, både för rektor och förvaltning men 
också av lärarna. Rektor behöver förbereda och se till att alla dokument som krävs 
finns och är uppdaterade. Beroende på granskningens innehåll ska enkäter fyllas i 
av lärare och rektor där verksamheten ska värderas på olika sätt. Lärare ska väljas 
ut som ska delta i intervjuer eller få lektionsbesök vilka också ska sätta sig in i ett 
antal frågeställningar innan besöket. Det är en tid av stress för skolor och det finns 
ett skäl, det är betydligt lättare för en skola att hålla ryggen fri innan genom att “se ut” 
som att allt är perfekt än att få ett föreläggande i ett protokoll om åtgärder som man i 
skrift behöver formulera och besvara inspektionen efteråt. Det här arbetet att ha 
ryggen fri smittar av sig och lärplattformar, dokumentationsbörda och sådant som jag 
skrivit om tidigare är symptom på denna sjukdom som startar hos Skolinspektionen.  
 
Det jag har lärt mig av dessa är att om skolan har sina papper i någorlunda ordning 
och vet hur man ska besvara frågor blir det mindre pappersarbete efteråt när man 
ska beskriva åtgärder för hur man tänker komma tillrätta med de brister som 
Skolinspektionen konstaterar att skolan har utifrån granskningen. Men faktum är att 
även innehållet i granskningarna har sina brister då Skolinspektionen egentligen är 
en juridisk förlängd arm som tolkar (en juridisk tolkning) det som Skolverket ser som 
faktorer för en bra skola. Vilka orimligheter som kan komma ur en verksamhet som 
försöker juridifiera och göra faktorerna för en god skola mätbara tänker jag nu 
beskriva med ett talande exempel.  
 
 

Granskning utan vetenskaplig grund 

 



När Skolinspektionen gör sin tillsyn på olika skolenheter vartannat år tittar de bland 
annat på området “undervisning” och gör en bedömning om den har brister på 
aktuell skola. Jag tänker inte gå in på djupet om hur inspektörerna kommer fram till 
sina resultat vid granskningarna men några metoder de använder sig av är intervjuer 
med lärare och elever, lektionsobservationer och intervjuer med rektorer. Utöver det 
tittar de på de dokument som skolan använder sig av utifrån bestämmelser som 
finns i skollagen. När det gäller just området “undervisning” bedömer 
Skolinspektionen exempelvis att undervisningen ger alla möjligheter att nå samtliga 
kunskapskrav, att läraren ger elever ett aktivt lärarstöd genom att genomföra 
strukturerade lektioner utifrån tydliga mål och syften och ge eleverna tydliga 
beskrivningar och förklaringar. Inget konstigt egentligen med formuleringarna i sig 
men det faktum att man granskar om lektionerna har tydliga mål och syften borde vid 
observationerna följas upp genom att man frågar läraren om intentionerna med 
undervisningen utifrån det som ägde rum vid observationen. Vid de tillfällen jag haft 
besök av skolinspektörer i mitt klassrum har det stannat vid just en observation. Min 
undran är hur man genom den observationen kan bedöma syftet och målet med 
lektionens innehåll ur ett längre perspektiv, dvs som en del av en process för att lära 
sig något?  
 
Så sent som 2015 fanns en ytterligare formulering med i inspektörernas 
granskningsmall som de använde vid sina observationer och som kunde resultera i 
följande skrivelse i granskningsprotokollet:  
 
“Vidare anpassar läraren undervisningen efter elevernas olika förkunskaper, intressen och 
lärstilar och ger eleverna såväl stöd som stimulans och utmaningar.” 
 
Lärstilar är som jag beskrivit tidigare en av de neuromyter som kanske varit mest 
seglivad i skolan. Jag undrade tidigt varför Skolinspektionen använde sig av ett så 
omdebatterat begrepp vid sina granskningar och ställde frågan till dem. Det visade 
sig när Skolinspektionen svarade att de baserade sitt ställningstagande på det 
faktum att Skolverket publicerat en artikel som beskrev det förträffliga med lärstilar. 
Jag ställde båda myndigheterna till svars och frågade om de inte planerade att dels 
ta bort material med lärstilar då det inte höll en vetenskaplig grund värdig skolan. 
Både myndigheterna svarade mig att de inte planerade att uppdatera begreppet till 
mitt förslag “variation” eller liknande. Det här visar hur bokstavstroende en 
kvalitetsgranskning är från Skolinspektionen. Ett begrepp som Skolverket lyfter 
används i granskningar runt om i Sverige trots att det vilar på skakig grund och båda 
myndigheterna håller fast vid det för att det inte finns någon granskning av vilken 
vetenskaplig grund som skolan ska bygga på ur ett myndighetsperspektiv.  
 
Jag skrev en bloggtext om hur myndigheterna spred denna pseudovetenskaplighet 
som fick relativt stor spridning i lärarkretsar. Sedan kontaktade jag återigen 



Skolverket i frågan eftersom Skolinspektionen litade blint på deras omdöme gällande 
begreppet i frågan och enbart gjorde en juridisk tolkning huruvida lärare i skolor 
genomförde vad begreppet innefattar på en godtagbar nivå eller inte. Jag frågade 
Skolverket igen om det tänkt ta bort den tveksamma artikeln från sin hemsida. Jag 
fick som du läst tidigare följande svar:  
 
“Hej! 
 
Jag har tagit emot din fråga om lärstilar. 
 
Anledningen till att texten är kvar är att den lyfter fram att det finns en mängd olika teorier om lärstilar 
samt förklarar något om den mest beforskade teorin. En annan anledning är att texten lyfter fram att 
man inte kan anpassa undervisningen utifrån bara en lärstil.  
 
I övrigt har Skolverket tagit emot dina synpunkter och har inget ytterligare att tillägga.” 
 
 
Konstigt nog hade såväl Skolverket, Skolinspektionen och även Specialpedagogiska 
skolmyndigheten tagit bort näst intill allt material som handlade om lärstilar från sina 
hemsidor bara någon månad senare. Men inte ett ord till mig om det. Jag antar att 
det är vetenskapligheten blir viktigare för myndigheterna när en stor grupp får upp 
ögonen för vad de sysslar med. Jag antar också att de tyckte jag var en jobbig jävel 
som ställde frågor om detta flera gånger. Året innan hade de ju fått motsvarande 
frågor om de tveksamma konstruktionen av kunskapskraven.  
 
När det gäller lärstilarna antar jag att Skolinspektionen inte såg det som 
granskningsbart när Skolverket ändrat uppfattning i fråga om det var ett tecken på 
god undervisning. Men det finns fler sådana begrepp i skolan. Hur synliggörs t.ex. att 
en lärare undervisar rätt innehåll, på rätt nivå osv? Jo, det görs över tid. Det är inte 
möjligt att synliggöra en långsiktigt god undervisning enbart på några 
lektionsobservationer. Alla lärare kan dessutom ha en dålig dag eller otur, så att 
undervisningen landar “snett” även om intentionerna varit goda.  
 
 

Juridifiering 

 
Som jag beskrev i den inledande delen övergick skolan från att ha varit regelstyrd till 
att bli målstyrd på 90-talet. Detta brukar ibland lite radikalt kallas för att skolan 
chockprofessionaliserades. Lärarna blev med det enskilt ansvariga för måltolkning 
utifrån vilka de skulle planera, genomföra och följa upp undervisningen. Politiken 
lämnade alltså helt över ansvaret till lärarna samtidigt som skolan decentraliserades 
genom kommunaliseringen och friskolereformen. Med LGR11 och Skolinspektionen 



reglerades läraryrket och till och med undervisningen skulle nu bli granskningsbar. 
Men vad som var tecken på god undervisning som inspektörerna kunde leta efter var 
inte tillräckligt tydligt ur ett juridiskt perspektiv varför Riksrevisionen föreslog att 
regeringen skulle konkretisera det så att det blev granskningsbart . Läraryrket har 41

alltså de senaste 30 åren kastats från regelstyrning genom en 
chockprofessionalisering som skedde i kombination med några av de största 
reformerna i läraryrkets historia till en slutprodukt som har en juridisk målstyrd 
utgångspunkt. Med en juridisk utgångspunkt söks alltid definitioner av alla skolans 
beståndsdelar, från undervisning till elevers upplevelser, för att det i slutet ska kunna 
granskas, värderas och åtgärdas. Dessa definitioner kräver i sin tur ett antal begrepp 
som också måste definieras. Det leder till att skolan arbetar med långa kedjor av 
juridisk logik för allt möjligt i skolan med ett enda syfte, att ha ryggen fri. Det gäller 
alla i styrkedjan, från lärare till förvaltning. Ja, faktiskt hela vägen upp till regeringens 
ministrar.  
 
Juridifieringen av läraryrket gör att två saker hamnar i skymundan; lärares 
situationsbundna professionella bedömning och lärares tysta kunskap. Det har blivit 
viktigare att hålla ryggen fri än att arbeta för att göra så mycket rätt som möjligt för 
oss lärare. Juridifieringen signalerar också utåt att skolan inte är en dynamisk plats 
där lärare varje dag tar flera hundra beslut där olika saker värderas mot varandra 
utan att det finns ett rätt sätt att bedriva skola, alltid och i alla situationer.  I en tid där 
skolor konkurrerar om eleverna (skolpengen) leder det till principen “kunden har alltid 
rätt”. Det tror jag är en av orsakerna till framförallt det ökade antalet hot om att 
anmäla lärare men också till det faktiska ökade antalet anmälningar mot 
skolor/lärare.  
 
 

Pedagogiska begrepp blir kapade och transformerade  

 
I svensk skola har det de senaste decennierna kommit och gått olika modebegrepp. 
Med modebegrepp menar jag begrepp som kommit ur pedagogisk forskning men 
som sedan förvanskats och tillskrivits andra attribut och egenskaper än vad 
forskningen gav dem. Jag har tidigare skrivit om hur utvecklingen för BFL sett ut på 
sina håll. Här är ytterligare begrepp som jag vill mena har kapats och används för att 
differentiera lärarkåren eller om ni hellre vill det: splittra lärarkåren och skapa 
löneskillnader.  
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Formativ bedömning 

 
I samband med att LGR11 lanserades fick också begreppet formativ bedömning ett 
uppsving. Formativ bedömning fick statusen som något fint, mjukt och som satte 
elev i centrum medan den summativa bedömningen blev något fult och något som 
sågs som hårt och mot eleven. Detta budskap pumpades ut från förvaltningshåll. Att 
ge framåtsyftande återkoppling var ett mått på kvalitet, oavsett om återkopplingen 
var rätt eller inte. Efter ett antal år lyckades lärarkåren komma över den här puckeln 
och visa på att summativ och formativ bedömning är varandras förutsättningar. En 
lärare behöver göra avstämningar för att få en bild av vad eleverna i 
undervisningsgruppen kan (summativa bedömningar) för att sedan kunna ge 
adekvat återkoppling om hur eleverna kan ta sig vidare och förbättra sina kunskaper 
(formativ bedömning). Det är ändå märkligt hur man från förvaltningshåll kan ha så 
stort inflytande på den pedagogiska praktiken. Det fanns  nämligen en period där 
man som lärare kunde ses som bakåtsträvare bara för att man genomförde tester, 
förhör och prov i en klass. Jag törs också slå vad om att det påverkat lönen negativt 
för en del lärare under den tidsperioden.  
 
 

Synligt lärande 

 
Typexemplet på pedagogiska begrepp som kapats och använts i ekonomiska syften 
är när John Hatties metaanalyser populariserades genom boken “Synligt lärande” . 42

En metaanalys kan sägas vara en studie eller sammanfattning av många studier 
inom ett område. Hattie sammanfattade i boken Synligt lärande de faktorer som 
tenderade att ge goda effekter på studieresultaten och vilka som inte hade det. 
Hattie visade t.ex. att feedback gav stor effekt på studieresultat medan klassstorlek 
inte hade samma effekter enligt effektstudierna. Men precis som Dylan Wiliam 
hävdat är att det är totalt fel sätt att ställa frågan på eftersom allt fungerar 
någonstans och ingenting fungerar överallt. Frågan förvaltningarna borde ha ställt är: 
“under vilka förutsättningar fungerar de olika sakerna” och arbetat för att ge de 
förutsättningarna . Istället använde och argumenterade förvaltningar utifrån de 43

effektstorlekarna som presenterats som om de vore sanningar och det enda rätta 
och hävdade att t.ex. klasstorlek under inga som helst förutsättningar hade 
betydelse. Begreppet synligt lärande gick numera att användas för att reglera den 
kommunala skolekonomin genom att helt enkelt öka klasstorlekarna. Klasserna 
kunde bli större och de sjunkande skolresultaten kunde lärarna beskyllas för. De 
hade helt enkelt gett för lite feedback eller låtit eleverna självvärdera sig själva för 

42 Hattie, John. Synligt lärande för lärare, Stockholm: Natur och kultur, 2012 
43 https://www.youtube.com/watch?v=z42W_5fD2oQ 
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lite, allt enligt Hatties lista över effektstorlekar. Metanalyser som gäller pedagogik har 
många olika problem som förvaltningar i kommuner helt enkelt inte känner till eller 
tar hänsyn till när de organiserar skola.  
 Kollegialt lärande 
 
Det kanske senaste av begrepp som kapats av andra intressen än att göra skolan 
bättre är kollegialt lärande. Kollegialt lärande innebär att en grupp av kollegor lär sig 
av varandra genom att gemensamt definiera en problembild, ta fram en 
handlingsplan vilken provas i klassrummet och sedan diskuteras. Detta sker oftast 
med hjälp av en handledare och extern input. På många håll idag slår sig skolor och 
kommuner för bröstet över hur de arbetar med kollegialt lärande, utan att faktiskt 
försäkra sig om att något lärande sker. Alltför ofta hör jag om skolor där lärare 
förväntas sitta i grupp och diskutera frågor utan att en problembild i undervisningen 
definierats och utan extern hjälp att överkomma dessa problem. I de fallen har 
kollegialt lärande blivit ett sätt att slippa ge lärare adekvat fortbildning och skjuta ned 
ansvaret att såväl fortbilda som fortbildas till lärarna själva. Det är såklart mycket 
billigare och återigen kan lärare ställas som ansvariga om projektet misslyckas. Ett 
konkret exempel är förra året då nya skrivningar om programmering infördes i 
kursplanen i matematik. Skrivningarna innebar att lärare i åk 7-9 skulle undervisa 
både om och i programmering och då specifikt textprogrammering. Min bedömning 
är att en mycket liten del av matematiklärarna på högstadiet behärskar detta. I en del 
kommuner anordnades utbildningsinsatser för detta men i de allra flesta kommuner 
lämnades lärarna själva till att lära sig detta. I min kommun fick jag lära mig själv att 
programmera hjälpligt (delvis på fritiden) och sedan visa mina kollegor. Detta 
betraktades som ett kollegialt lärande på skolan men inte av oss lärare. Att 
undervisa eleverna i programmering vet vi ännu inte hur man gör på ett adekvat sätt.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Avslutning 

 
 

Varför skriver jag en text som denna? Jag har funderat på frågan många gånger 
under processen och insett att texten säkerligen tidvis kan uppfattas som gnällig av 
en del. Syftet med att skriva texten var initialt att påvisa orättvisor och problem till 
politiker så att diskussionen om skolans verkliga problem, dvs. problemen med 
skolsystemet och inte dess enskilda delar kunde ta fart på allvar. Men det var också 
att få berätta om verkligheten som jag upplevt den. Som enskild lärare tvingas vi 
varje dag hantera likvärdighetsproblematik, ekonomiska svårigheter och inte minst 
de incitament som införandet av konkurrens på olika nivåer i systemet leder till. Jag 
hade därför tänkt knyta samman de praktiska problem som jag beskrivit med de 
skolreformer på systemnivå som jag beskrev i början här i denna sista del av texten. 
Men ju mer jag skrivit och arbetat med texten, desto tröttare har jag blivit. Det finns ju 
nämligen också en vardag utanför skrivandet, en undervisningspraktik och skola där 
vi lärare verkar. Den politiska debatten handlar fortfarande om yta och vägen till ett 
gemensamt grepp om skolsystemet är kanske längre än någonsin. Att som enskild 
sketen lärare lägga tid på att ändra riktning till en diskussion om systemfrågor är 
svårt, kanske till och med omöjligt? 

Nu hoppas jag istället att texten kan fungera igenkännande för några lärare (om ni 
läser ända hit) och att ni kan känna att ni inte är ensamma. Skolsystemet behöver 
varenda en av er. Och om du som politiker läser detta: snälla, våga ta i 
systemfrågorna på allvar. Vi kan inte ha ett system som strävar åt två olika håll.  

 
 
 
 


