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Ungefär samtidigt som vi började arbetet 
med läroboken startade våra funderingar 
kring hur vi ville att lärarhandledningen 
skulle vara upplagd. Vi tänkte på hurdan 
lärarhandledning vi skulle velat haft när vi var 
nya i läraryrket. Så utgångspunkten är alltså 
tydlig hjälp till nya lärare, fast vi tror att även 
mer erfarna lärare kan ha nytta av den. 

Vi började med att fundera på hur många undervis-
ningstimmar som brukar läggas ut i kurserna. Enligt 
vår samlade erfarenhet är det ungefär 40 timmar 
a´60 minuter. Av de 40 timmarna försvinner ett antal 
timmar till individuella samtal med elever både mitt i 
kursen och vid kursens slut. Några timmar går också 
åt till olika examinationer. Så vi har utgått ifrån att 
varje psykologikurs har ungefär 32 timmars planerad 
undervisningstid. 

Boken följer naturligtvis styrdokumenten och det 
gör också lärarhandledningen. Vi har valt att ha ett 
kapitel i lärarhandledningen till varje kapitel i boken. 
Där finns lektionsupplägg och förslag till examinatio-
ner samt länkar till sådant som kan vara intressesant 
att använda i undervisningen. Vi har också räknat på 
hur lång tid man kan använda till varje kapitel för att 
hinna med hela kursen. I flera av kapitlen har vi dock 
lagt in mycket mer tips och idéer än vad man kan 
hinna med inom ramen för den tid man har. Men välj 
och vraka och använd det som passar bäst för just din 
klass. När man har flera parallella klasser kan det vara 
kul att ha lite olika upplägg i klasserna. Det blir lätt 
lite tjatigt för en själv annars!

Vi har alltså gjort en del av den planering som varje 
lärare måste göra för både kurserna i sin helhet och 
för lektionsupplägg. Det som är kvar att göra är 
att plocka fram läsårsplaneringen, schemat och en 
kalender för att se exakt hur många lektioner man har 
till sitt förfogande.

POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR
Just psykologi är ett ganska tacksamt ämne att under-
visa i. Det är nytt för eleverna och de har ofta positiva 
förväntningar på ämnet. De är i en ålder när de söker 
sin identitet och därför gärna vill veta mer om sig 
själva. Så ett tips är att utgå ifrån att eleverna faktiskt 
tycker att det är spännande med psykologi. Alla 
ämnen går ju att göra tråkiga men försök att låta bli!

Det är inte bara viktigt att eleverna har positiva 
förväntningar på oss och undervisningen. Lika viktigt 
är att vi har positiva förväntningar på dem. Det finns 
ett försök som har gjorts många gånger med samma 
resultat som vi beskriver i kapitel 6 i boken. Vi tar det 
kort här också.

Robert Rosenthal är en amerikansk psykolog som 
gjorde ett känt experiment i en skolklass på 1960-
talet. I början av ett nytt läsår gavs lärarna i en klass 
information om sina nya elever. Informationen som 
handlade om vilka av eleverna som var de duktigaste 
var felaktig. Eleverna som pekades ut som de bästa 
var helt slumpmässigt utvalda. Det som hände i 
klassen var emellertid att de elever som lärarna 
trodde var de bästa också fick bättre resultat än övriga 
elever. Förklaringen till detta var att när lärarna hade 
tydliga positiva förväntningar så levde eleverna upp 
till dessa förväntningar och presterade bättre. Fler 
liknande experiment har senare genomförts med 
samma resultat. Slutsatsen blir att det är viktigt att ha 
positiva förväntningar på andra människor.

UNDERVISNING
Det allra härligaste med läraryrket är lektionerna 
och mötet med eleverna. Det är svårt att tänka sig ett 
annat yrke som skulle vara roligare och mer intres-
sant. En fråga man kan ställa sig är vad man egent-
ligen ska använda lektionerna till. Ett sätt att tänka 
är att man i skolan ska göra sådant man inte kan 
göra någon annanstans. Det betyder att man under 
lektionstid gör experiment, har diskussioner, upp-
muntrar till att eleverna gemensamt löser problem, 
kanske i form av en fallanalys eller ett rollspel. Ibland 
kan man så klart behöva gå igenom sådant man tror 
att eleverna tycker är svårt att förstå. Vi behöver ge 
eleverna överblick och visa sammanhang, rita och 
skriva på tavlan eller visa en powerpointpresentation. 
Det allra bästa är också om man kan få eleverna att i 
förväg läsa igenom det kapitel man ska arbeta med. 
Men ja, vi vet. Det är inte alltid det fungerar. 

LÄXOR
Ska man ge eleverna i gymnasiet läxor eller ska man 
förutsätta att de kommer att läsa i boken ändå? Nja, 
som sagt, det är ju bättre att de läser i förväg så att de 
kan fråga om det är något som varit svårt att förstå. 
Men för att komma ifrån att eleverna bara pluggar 
till prov och andra sorters examinationer kan det 
vara bra att ge i läxa att läsa t.ex. ett kapitel i taget. 
En metod som är lika enkel som bra är att börja och 
avsluta lektionerna med ett frågetecken på tavlan. 
Vid slutet av en lektion betyder frågetecknet: Finns 
det frågor kvar kring det vi har arbetat med idag? Vid 
början av en lektion betyder frågetecknet: Vad gjorde 
vi sist? Finns det frågor utifrån det ni har läst i boken? 
Ett annat sätt att arbeta är att ge eleverna en övergri-
pande genomgång av nästa kapitel och skicka med 
eleverna några frågor att tänka på till nästa gång. Vid 
nästa tillfälle får de nya kunskaper och tankar och 

på det sättet arbetar man vidare. Många elever ”har 
knäckt koden” och förstår vad som är viktigt och vad 
som kommer att vara med i en kommande examina-
tion. Men för de elever som inte ännu har kläm på 
detta så är det viktigt att vi är tydliga med vad som är 
det mest väsentliga i respektive avsnitt.

LÄROBOKEN
Den här lärarhandledningen är ju kopplad till 
Psykologi 1, 2a, 2b, NA-förlag. Vi har försökt att skriva 
boken för eleverna, alltså med ett språk som vi tror att 
eleverna förstår. Det finns ju också en ordlista i slutet 
av varje kapitel i kurs 1 och 2a där begrepp förklaras. 
Vi vet att det idag finns ett antal elever på gymnasiet 
som har problem med läsningen och framförallt med 
läsförståelsen. Som lärare behöver vi uppmuntra till 
läsning, inte bara av läroböcker utan mer generellt. 

I kapitel 8 i boken finns en text om problemet 
med läsförståelse. Stockholms universitet gjorde en 
undersökning som visade att en 17-åring som läser 
texter och har blivit läst för som barn har ett ordför-
råd på mellan 50 000 och 70 000 ord. En 17-åring 
som inte läser har ett ordförråd på 15 000–17 000 
ord. För att klara ett normalt vuxenliv, hänga med i 
nyhetsflödet och kunna läsa artiklar i tidningar behö-
ver man ett ordförråd på minst 50 000 ord. Därför är 
det mycket viktigt att vi även i gymnasiet fortsätter 
med lästräning! Men ska man använda boken under 
lektionerna? Det kanske behövs ibland att man tar 
sig igenom en text tillsammans men helst ska man 
nog använda den knappa lektionstiden till annat. 
Eleverna ska naturligtvis läsa boken, men kanske inte 
i klassrummet. De frågor och uppgifter som finns i 
slutet av varje kapitel är mest tänkta för att eleverna 
själva kan kolla om de har förstått det de läst. De är 
inte primärt tänkta för att eleverna ska arbeta med 
frågorna i klassrummet.
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ÄMNESÖVERGRIPANDE SAMVERKAN
Att samarbeta med kollegor är oftast både kul och 
givande. Det vanligaste är nog att man samarbetar 
med sina ämneskollegor eller inom sitt arbetslag. 
Om man har ett arbetslag formerat kring en speciell 
klass kan man ibland få till bra ämnesövergripande 
samverkan. 

Det finns många områden där psykologin kan 
ingå i ett samarbete med andra ämnen. Ett exempel 
är det biologiska perspektivet där det är lämpligt att 
samarbeta med biologilärare. Ett annat exempel är 
kring psykisk hälsa och ohälsa där ett samarbete med 
idrottslärare passar bra. 

En form av samarbete kan kallas samordning. Det 
går ut på att hitta tidpunkter där det ena ämnet har 
nytta av att ett annat ämne ligger innan. Till exempel 
att eleverna nyligen har läst om slutet av 1800-talet, 
början av 1900-talet i historia innan de ska läsa om 
psykologins framväxt. Men ja, vi vet det finns många 
hinder i vägen. Schemat är ett sådant, brist på tid för 
samarbete är ett annat. Dessutom kan det ju vara så 
att eleverna inte alls läser t.ex. biologi och psykologi 
samtidigt. 

Men en sak som brukar fungera är när man 
vill att ens elever ska arbeta i ett projekt. Då är det 
alltid smart att kolla med svenskläraren om hen vill 
använda elevernas texter till att bedöma språket. 
Ibland har vi låtit eleverna skriva abstract på engelska 
i vissa projekt i samarbete med deras engelsklärare. 
För elevernas del är det ju bra om samma prestation 
kan landa som underlag för bedömning i flera ämnen. 
Så tipset är att söka samarbete när det verkar möjligt.

Hur bedömer man formativt?
Man bör använda arbetssätt som gör det möjligt 
för eleverna att själva koppla sina prestationer mot 
kriterierna. En väg att gå är att använda tydliga 
matriser. Eleverna ska veta vad som förväntas av 
dem. Essäfrågeprov där eleverna får frågan i förväg 
kan fungera bra i vissa sammanhang. Man kan med 
fördel också visa eleverna att frågan går att besvara på 
olika nivåer. Men då bör man undvika att rubricera 
nivåerna så att de liknar betyg, bättre med t.ex. nivå 
1, 2, 3. 

Alla bedömningar ska utgå ifrån styrdokumenten. 
Endast det som är relevant för bedömningen ska 
tas med. Elevens beteende är förstås inte relevant. 
Elevernas kunskaper ska bedömas med flera olika 
metoder, d.v.s. varje del i det centrala innehållet kan 
och bör återanvändas.

Som lärare är man skyldig att ta reda på vad 
eleverna faktiskt kan oavsett var och hur de fått dessa 
kunskaper.

BEDÖMNINGAR
En ansvarsfull och krävande del av läraryrket är alla 
ständiga bedömningar vi måste göra av hur eleverna 
ligger till relativt kriterierna. Bedömningar finns av 
två olika slag; formativ bedömning som syftar till att 
stärka elevens lärande. När vi kommunicerar den 
formativa bedömningen till våra elever hjälper vi dem 
att upptäcka sina egna styrkor och svagheter. 

Summativ bedömning syftar till att ta reda på vad 
eleven har lärt sig. Denna bedömning landar i ett 
betyg. I det dagliga lärararbetet görs bedömningar 
med båda dessa syften. På engelska kallas detta för 
assessment for learning respektive assessment of 
learning, egentligen bättre begrepp än de svenska.

Vi läste en bra beskrivning av detta i en bok av 
Anders Jönsson: ”Formativ bedömning är när kocken 
smakar soppan och summativ bedömning är när 
gästen gör det”!

Formativ bedömning går ut på att besvara följande 
frågor:

• Vart ska eleven?

• Var befinner sig eleven nu?

• Hur ska eleven göra för att nå målet?  

I vår planering av kurserna har vi räknat in den tid 
det normalt sett tar att ha enskilda samtal med varje 
elev två gånger under varje kurs. Det första tillfället är 
formativt och sker ofta efter halva kursen inför omdö-
mena. Det andra tillfället är summativt och äger rum 
efter kursens slut. Däremellan kommer de formativa 
omdömena ges efter hand i samband med exami-
nationer. Vi återkommer till hur man bäst redovisar 
elevers resultat av examinationer av olika slag.

Hur gör man detta enkelt?

1. Planera bedömningen på förhand genom att 
ställa upp område, undervisning och bedömning 
i en enkel tabell. Se exempel nedan.

2. Välj därefter lämpliga bedömningsformer för 
respektive område. Vi kommer att ge exempel på 
detta i varje kapitel.

3. Efter bedömningen ska eleven få feedback på sin 
prestation i någon form. Därefter bör man själv 
göra en utvärdering ”lärde sig eleverna vad de 
skulle?”.

Formativ bedömning är när 
kocken smakar soppan och 
summativ bedömning är när 
gästen gör det.
– Anders Jönsson

Mål Observation Bedömning

Kunna 
utföra en 
observation.

Genomgång 
av metoden.

Eleven 
redovisar 
muntligt.
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Feedback och feedforward
För att det ska fungera är det viktigt att tänka på:

• Processnivå så att eleverna får hjälp att prestera 
bättre på liknande uppgifter framåt.

• Uppgifts- eller metakognitiv nivå. Inte på person-
lig nivå.

• Eleverna bör göras delaktiga genom självbedöm-
ning, sambedömning eller kamratbedömning. 

• Matriser kan vara ett bra hjälpmedel som under-
lättar för både elever och lärare.

Kamratbedömning i grupp
Vi har använt detta i olika sammanhang. Ett sådant 
handlar om ett miniprojekt inom socialpsykologi där 
eleverna har gjort olika experiment. Detta har sedan 
redovisats både muntligt i tvärgrupper och skriftligt 
som en kort rapport. Varje grupp har sedan fått 
bedöma en annan grupps skriftliga redovisning. De 
har till sin hjälp haft både en matris för att bedöma en 
rapport samt en matris för kamratbedömning. Själva 
upplägget kommer att beskrivas närmare i kapitel 6 
och i kapitel 20. Mallen för kamratbedömning ser du 
här.

BEDÖMNINGSMATRIS FÖR KAMRAT- 
BEDÖMNING I GRUPP

Efter att eleverna i grupp har bedömt varandras arbe-
ten har vi bedömt deras bedömning. De allra flesta 
grupper har hamnat på Nivå 2–3 d.v.s. de har lärt sig 
en hel del av både hur bedömningar går till och fått 
insikter i hur de nästa gång skulle kunna skriva en 
bättre rapport.

En rolig sidoeffekt har också varit att eleverna 
har förstått vilket arbete lärare har när det gäller 
bedömningar!

Vi har alltså genomfört detta miniprojekt redan 
i kurs 1 för att eleverna i kurs 2a eller 2b ska vara 
förberedda för att hantera mer vetenskapliga metoder 
och veta hur man skriver en rapport samt få upp 
ögonen för hur lärare bedömer sådana. Vi tror att de 
också kan ha nytta av detta inför gymnasiearbetet.

MATRISER
Matriser kan konstrueras på olika sätt. De kan 
antingen vara generella eller specifika. Generella 
matriser används när man vill bedöma övergripande 
kompetenser. Fördelen med dessa är att de kan 
återanvändas inom flera områden. Nackdelen är att 
de ofta blir mer abstrakta och därmed svårare att 
använda. 

En specifik matris används för en viss uppgift eller 
ett visst mål. De är relativt lätta att konstruera och 
att använda. Nackdelen är att de har ett mer begrän-
sat användningsområde. Ett exempel på specifik 
matris är den vi har använt när eleverna har gjort en 
barnobservation. Hur upplägget för detta ser ut kan 
du se i kapitel 8.

STYRDOKUMENT
Här kommer ett exempel på hur man kan arbeta med 
styrdokumenten. 

Ur det centrala innehållet i Psykologi 2a: 
Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar, hur 
människan utvecklas genom livet i samspel mellan 
arv och miljö. Här har vi kunnat konstatera att 
samspelet mellan arv och miljö inte återkommer i 
kriterierna, kring utvecklingspsykologin. Men vi har 
ändå lagt in det i vår barnobservation som återfinns i 
kapitel 8. 

KRITERIERNA
Betyg E: Eleven redogör översiktligt för begrän-
sade delar av utvecklingspsykologins förklaringar 
till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I 
samband med det för eleven enkla resonemang 
om psykologiska samband och relaterar till egna 
erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen 
de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde 

och för enkla resonemang om deras betydelse för 
helhetssynen på människan.

Betyg C: Eleven redogör utförligt för delar av 
utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga 
beteenden, känslor och tankar. I samband med det 
för eleven välgrundade resonemang om psykologiska 
samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven 
värderar med enkla omdömen de olika psykologiska 
perspektivens förklaringsvärde och för välgrun-
dade resonemang om deras betydelse för helhetssy-
nen på människan.

Betyg A: Eleven redogör utförligt och nyanse-
rat för omfattande delar av utvecklingspsykologins 
förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och 
tankar. I samband med det för eleven välgrundade 
och nyanserade resonemang om psykologiska 
samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven 
värderar med nyanserade omdömen de olika 
psykologiska perspektivens förklaringsvärde och 
för välgrundade och nyanserade resonemang om 
deras betydelse för helhetssynen på människan.

FÖRTYDLIGANDE AV BEGREPPEN
E-NIVÅ. Översiktligt innebär att eleven kan beskriva 
någon eller några av utvecklingsteorierna. Ett 
exempel på enkla omdömen kring psykologiska 
samband relaterat till egna erfarenheter är att eleven 
kan beskriva något om sin egen utveckling jämfört 
med teorierna. Ett exempel på att värdera de olika 
teorierna med enkla resonemang är att eleven kan 
säga något om vad som är bra med t.ex. Eriksons 
teori.

C-NIVÅ. Utförligt kan innebära att eleven mer 
noga kan redogöra för fler av utvecklingsteorierna. 
Välgrundade resonemang är att eleven kan motivera 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Tittat på alla 
delar och 
påpekat 
styrkor och 
svagheter.

Se nivå 1 
samt ger 
förslag till 
förbättringar.

Se nivå 1 
och 2 samt 
ger förslag 
till fortsatt 
forskning. Inser 
också brister 
och förtjänster 
i sitt eget 
arbete som 
ett resultat av 
kamratbedöm-
ningen.
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och mera detaljerat redogöra för psykologiska sam-
band och med korrekta begrepp koppla teorierna till 
egna erfarenheter. Eleven kan med enkla omdömen 
värdera de psykologiska perspektiven men kunna föra 
välgrundade resonemang kring betydelsen för helhets-
synen på människan. Den sista meningen innebär att 
eleverna ska kunna beskriva hur de olika perspektiven 
tillsammans kan ge en helhetsbild av människan.

A-NIVÅ. Att eleven redogör utförligt och nyanserat 
för omfattande delar av utvecklingspsykologin 
förutsätter fördjupade kunskaper inom utvecklings-
psykologin. Eleven ska kunna föra välgrundade och 
nyanserade resonemang om psykologiska samband 
och relatera till egna erfarenheter. En sådan erfaren-
het kan vara den barnobservation som eleven har 
gjort. Eleven ska kunna föra detaljerade resonemang 
och se skillnader och likheter mellan perspektiven. 
Med nyanserade och utförliga resonemang menas 
att eleven kan värdera perspektiven utifrån olika 
synvinklar. 

BARNOBSERVATION
Förutom att vi i undervisningen har gått igenom alla 
olika teorier om utveckling så låter vi alltså eleverna 
göra en barnobservation. Eleverna har då fått en mer 
verklighetsnära uppfattning om vad utvecklingspsy-
kologin teoretiskt handlar om. 

Vid en muntlig redovisning i grupp har de 
redovisat sin observation. Till sin hjälp har de haft 
en matris. Denna finns till hands vid redovisningen 
också så att alla kan hänga med. Ofta har redovis-
ningarna varit smått magiska stunder när eleverna 
har ”tagit över” och man själv kunnat luta sig tillbaka 
och bara lyssnat. Eleverna har också oftast hjälpt den 
som redovisar att komma upp på nästa nivå genom 
att de ställt bra frågor. 

I matrisen tas också deltagande i seminarium upp, 
men i verkligheten kan ju detta inte egentligen vara 
betygsgrundande! Det händer att eleverna frågar om 
nivåerna går att översätta till betyg. Då brukar de få 
svaret att nej inte direkt, eftersom vi ogärna meddelar 
betygsnivå på en enskild uppgift. Matrisen visar att 
det går att redovisa på olika nivå men det betyder inte 
att nivå 1 är lika med betyget E osv. 

Matrisen för barnobservation finner du i kapitel 
8. Redovisningen av barnobservationen är inte den 
enda examinationen av utvecklingspsykologin, vilket 
du också kan se i kapitel 8.

Våra elever har varit mycket nöjda med matri-
serna. De har sagt att det är lättare att förstå vad och 
hur man ska redovisa samt att de lättare också kan 
hänga med i resonemangen om kunskapskraven. De 
har inte heller haft några större problem att förstå att 
man inte kan sätta ett betyg på en enskild uppgift. 

MATRIS FÖR PROV OM PSYKISK OHÄLSA
Här kommer nu ytterligare ett exempel på matris. 
Denna gång handlar det om ett skriftligt prov kring 
det centrala innehållet ”Psykisk ohälsa och psyko-
logiska behandlingsalternativ” Provet består av två 
fallbeskrivningar som eleverna ska ta ställning till, 
fallbeskrivningarna finner du i kapitel 10. Observera 
att eleverna får nedanstående matris med fallbeskriv-
ningen vid provtillfället. De kan alltså själva välja 
vilken nivå de vill lägga sig på. 

NIVÅ 1. Du förklarar vilken typ av problem/ sjukdom 
som personen lider av och anger utifrån två olika psy-
kologiska perspektiv vilken/vilka orsaker som ligger 
bakom samt nämner någon typ av behandlingsmetod. 
Du ska också enkelt kunna värdera styrkor och 
svagheter med de valda perspektiven. Du ska också 

översiktligt nämna något om arvets och miljöns 
betydelse för uppkomsten av psykisk ohälsa.

NIVÅ 2.  Du förklarar vilken typ av problem/sjukdom 
personen lider av. Med utgångspunkt från det biolo-
giska och kognitiva perspektivet anger du orsak till 
problemet. Utifrån dessa perspektiv anger du några 
psykologiska behandlingsalternativ där du utförligt 
redogör för grundtankarna bakom de behandlingar 
du valt. Du ska också utförligt kunna koppla dina 
resonemang till arv och miljö samt med välgrundade 
resonemang värdera styrkor och svagheter med 
perspektiven.

NIVÅ 3. Se nivå 2 samt att du utförligt och nyanserat 
redogör för arvets och miljöns betydelse för psykisk 
ohälsa och uppkomsten av psykiska sjukdomar. Du 
ska också ge exempel på flera olika behandlingsal-
ternativ och redogöra utförligt och nyanserat för 
grundtankarna bakom dessa. Du ska också 
värdera med nyanserade omdömen de 
olika perspektivens förklaringsvärde. 

Översiktligt innebär att du tar upp 
det viktigaste på ett kortfattat sätt.

Med utförligt menas att du kan de 
psykologiska begreppen och också 
kan förklara dessa. Din redogörelse är 
fylligare och längre. 

Med nyanserat menas att du kan resonera 
på en djupare nivå. För att klara detta måste 
du alltså ha fördjupade kunskaper och kan 
belysa problemet utifrån olika synsätt på ett 
mer detaljerat sätt. 

Inför detta prov, som ju är en examination av 
ett rätt komplicerat och omfattande område brukar vi 
också låta eleverna ha med en fusklapp. Det har visat 

sig vara en jättebra och rolig idé. Instruktionerna till 
fusklappen är att de får använda högst en sida av ett 
A4-papper och att fusklappen ska lämnas in tillsam-
mans med provet med namn på. De allra flesta elever 
inser att konstruktionen av en bra fusklapp innebär 
att de sen inte behöver använda den eftersom de har 
lärt sig allt bara genom att skriva fusklappen!

Två vanliga frågor från elever strax före provet:
– Kommer du att bedöma fusklappen också? 
Svar: Nej men det är intressant att se hur ni har 

gjort!
– Alltså, vet du hur lång tid det tar att skriva en sån 

här fusklapp? 
Svar: Ja, exakt lika lång tid som det tar att lära sig 

kapitlet!

– Kommer du att 
bedöma fusklappen 

också? 

Alltså, vet du hur 
lång tid det tar att 
skriva en sån här 

fusklapp? 
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BEDÖMNING FÖR BETYG – SUMMATIV 
BEDÖMNING
Bedömning för betyg ställer höga krav på tillför-
litlighet. Vårt nuvarande betygssystem är relativt 
krångligt, särskilt för elever och föräldrar. Betyget D 
till exempel sätts ju när en elev har nått nästan allt 
som krävs för betyget C. Många elever tror att betyget 
D ligger mellan E och C vilket det på ett sätt gör men 
riktigt så enkelt är det ju inte. 

I vårt förra betygssystem kunde vi sätta MVG på 
en elev som uppnått nästan alla kriterier. Vi kunde 
resonera oss fram till att eleven visserligen inte nått 
nivån i ett avseende men att eleven i andra avseenden 
mer än väl nått nivån. Från och med 1 juli 2022 gäller 
att läraren ska sätta det betyg som bäst motsvarar 
elevens kunskaper. För betyget E gäller dock fortfa-
rande att alla kriterier ska vara uppnådda. Viktigt vid 
all bedömning är att bara det som är relevant tas med. 
Internationell forskning har visat att lärare ibland 
använder en röra av faktorer när de bedömer elever. 
Kanske sådant som ordning, uppförande, närvaro och 
annat.

Det allra svåraste med vårt betygssystem är att 
använda begreppen rätt. Är vi säkra på att vi tolkar 
begreppen likadant? Kanske finns det skillnader 
mellan olika ämnen? Hur mycket är översiktligt 
egentligen och vad menas med nyanserat? 

Ett sätt att lösa problemen är att sätta sig tillsam-
mans och göra gemensamma tolkningar, åtminstone 
ämnesvis. Det är ju helt orimligt ifall en elev kan få 
olika betyg för samma kunskapsnivå och prestation 
av två olika psykologilärare. Ett annat sätt är att 
tillsammans göra i ordning bedömningsexempel. 

Varför uttrycka sig i nivåer istället för 
betyg när det gäller enskilda uppgifter?
Betyg omfattar hela det centrala innehållet och ska 
inte användas formativt. Det finns stora nackdelar 
med att använda betygsliknande omdömen som 
resultat på ett prov eller annan examination. Detta 
under förutsättning att vi inte har konstruerat ett 
prov som mäter hela kursen förstås! Men normalt sett 
gör vi ju inte så. 

I ett större forskningsprojekt testades lite olika 
sätt att kommunicera resultatet på ett skriftligt prov 
med en stor grupp elever. Det var 300 elever som 
gjorde samma prov, dessa delades sen i tre grupper. 
När proven var rättade fick de olika grupperna olika 
markeringar på sina prov. 

En grupp fick bara en betygsliknande bokstav som 
resultat. Den andra gruppen fick en betygsliknande 
bokstav och en skriftlig kommentar av typen feedfor-
ward på sina prov. Den tredje gruppen fick bara en 
skriftlig kommentar av samma typ som grupp två.

Alla dessa elever fick lite senare göra ett liknande 
prov. När resultaten analyserades visade det sig att 
den tredje gruppen som bara hade fått en kommentar 
klarade sig bättre än övriga grupper. Men varför 
gällde inte detsamma för grupp två? Jo, eleverna hade 
bara tittat på bokstaven och inte brytt sig så mycket 
om den skriftliga kommentaren. 
Slutsatsen blev alltså att det är mycket bättre att 
eleverna får reda på vad de gjort bra och vad de måste 
träna på istället för att få ett betygsliknande omdöme. 

Men vi hör ofta lärare säga att eleverna kräver att 
få betyg på enskilda uppgifter. Svaret blir då alltid att 
då måste ni förklara för eleverna att betygssystemet 
inte medger detta. 

Men de flesta av oss avkrävs omdömen om eleverna i 
någon form efter ungefär halva kursen, vilket snudd 
på är omöjligt. I vart fall om man har 32 elever i 
klassen och kanske bara har hunnit med en eller två 
examinationer på delar av kursen. Det är ju så få 
lärartimmar utlagda på dessa 50-poängskurser så i 
bästa fall har man träffat eleverna i 15-16 timmar i 
respektive kurs när det är dags för omdömen. På en 
del skolor räcker med att säga/skriva att eleven är 
på väg att nå målen men på andra skolor krävs mer 
specifika uttalanden. 

Vilka är då problemen med att använda betygssys-
temet på enskilda uppgifter? Ja bortsett från att det 
inte är tänkt så, så målar man ofta in sig i ett hörn. 
Många lärare försöker möta elevernas krav om att 
tidigt i kursen få veta hur de ligger till relativt målen/
betygskriterierna. En vanlig metod är då att man 
anger t.ex. C-nivå som ett resultat på ett enskilt prov. 
Men om då eleven får E i betyg i slutänden kommer 
hen hävda att du sagt att hen har presterat på C-nivå i 
det första provet. 

Man behöver kunna förklara för eleverna att betyg 
ges på såväl stoff (kunskapsområde) som förståelse 
och redovisningsförmåga. Saknas stoffkunskapen, 
vilket den ju gör innan kursen är klar kan inget betyg 
vare sig sättas eller meddelas.

Detta är kanske det som ställer allra störst krav på 
oss lärare. Att vi kan organisera undervisningen så att 
eleverna hinner tillgodogöra sig centrala kunskaps-
områden samtidigt som de tränas i att öka sin förstå-
else och sin förmåga att redovisa sina kunskaper.

Själva tanken är ju att du ska få med dig så många 
elever som möjligt upp till höga betyg, d.v.s. kun-
skaper som motsvarar detta. En viktig tanke är att 
betyget sätts när kursen är slut och att du med din 
förträffliga undervisning har hjälpt eleverna att få 
tillräckliga kunskaper. 

Som lärare kanske man har tre examinationer på 
en kort kurs. Låt oss säga att en elev då presterade 
på E-nivå vid det första tillfället och därefter på 
C-nivå nästa gång. Vid det sista tillfället når eleven 
betygsnivå A. Vilket betyg ska då eleven ha? Många 
lärare kör då någon slags matematisk övning och 
lägger ihop resultaten och delar med tre. Då sätter 
de betyget C enligt principen att E+C+A delat med 
3 = C. Men. Vi är ju skyldiga att bedöma hur mycket 
eleven kan relativt kriterierna när kursen är slut. Det 
blir då mindre intressant vad eleven kunde i början av 
kursen. Eleven i exemplet borde alltså få betyget A.

Vi mäter elevens kunskapsnivå på olika stoff. 
Kriterierna ändras inte i olika delar av kurserna, inte 
heller mellan olika ämnen egentligen. D.v.s. att man 
utifrån olika delar av en kurs bedömer enligt betygs-
kriteriernas olika steg: enkelt, översiktligt, utförligt 
och nyanserat.

Men vi vill ju inte utsätta eleverna för ett gigantiskt 
prov i slutet av kursen utan delar upp stoffet och 
bedömer vartefter. Men viktigt att tänka på att betyget 
som sätts när kursen är slut verkligen gäller för hela 
kursen. Det är också alldeles nödvändigt att man av 
det skälet faktiskt har hunnit med allt som ska vara 
med i varje kurs. I annat fall kan man egentligen inte 
sätta betyg alls. Något man kan göra mot slutet av 
kurs 1 och 2a är utforma en examination där eleven 
kan visa att den har uppnått kriterierna för t.ex. bety-
get A. Vi kommer att ge ett sådant exempel i kapitel 7.
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Haloeffekt
Denna text återfinns i kapitel 6 i boken men vi tar 
med den här också!

Med haloeffekt menas att vi ibland bedömer en 
person utifrån en egenskap och låter bedömningen 
gälla hela personen. Exempel på detta kan vara att 
om vi får höra att en person är generös tror vi att den 
också är snäll. Det omvända gäller så klart också, tror 
vi att någon är snål så ger vi den också andra negativa 
egenskaper. 

I skolans värld kan haloeffekten påverka lärares 
bedömningar av prov till exempel. En del lärare ser 
därför till att de inte vet vems prov de rättar förrän de 
har rättat klart. I vissa skolämnen är det så att det inte 
alltid finns ett rätt eller ett fel svar utan läraren måste 
bedöma om eleven verkar ha förstått. Vet läraren då 
att det är ”Isabellas” prov som rättas kanske läraren 
tänker: Nja, inte helt rätt kanske, men Isabella är ju 
alltid så duktig på lektioner så hon menar säkert rätt! 

Nu för tiden är det ju möjligt att enkelt komma 
ifrån detta när man genomför prov digitalt. Då kan 
man välja att som lärare inte veta vems prov man rät-
tar. Det är en trygghet för både oss lärare och elever.
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