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Inledning 

Målet med detta grupparbete är att belysa problematiken vid bedömning och betygssättning av 
färdigheter. Vår grupp visade sig vara aningen heterogen vad gäller förutsättningar, erfarenheter 
och undervisningsmetoder. Vi valde därför ett upplägg med gemensamma givna förutsättningar 
utifrån betygssystem och Bolognaprocessen samt fyra "case" som beskriver hur olika det kan se 
ut i den akademiska världen. 

Att lyfta fram dessa olika arbetssätt och kursmoment är samtidigt ett bra sätt att visa på 
problematiken med ett gemensamt förhållningssätt till betygssättning som Bologna strävar mot, 
vilket dock kan bli mycket svårt när man ska betygssätta färdigheter eftersom olika utbildningar 
och kurser betraktar lämpliga färdigheter väldigt olika. En färdighet kan dessutom handla både 
om att ha teoretiska och praktiska kunskaper. I de fyra “case” som redovisas nedan så framgår 
det tydligt just denna skillnad och även att det tillkommer ytterligare en viktig faktor då man 
försöker relatera dessa önskade färdigheter till vad som förväntas som självklara färdigheter av 
studenterna när de kommer ut i arbetslivet. Problematiken ligger således i en gräns mellan de 
färdigheter man kan ge studenter i en utbildning och vad de ska kunna efter utbildningen för att 
bli anställningsbara på arbetsmarknaden. 

Betygssystemet  

De som levt i skolans värld under 1900-talets andra del har upplevt tre olika betygssystem. Det 
system med absoluta betyg som fanns fram till 1960-talet utgick från att det existerade en absolut 
och säker kunskap som skulle föras över till lärjungarna. Betygsättningen utgick från att 
elevernas kunskaper skulle jämföras med de kunskaper som angavs i kursplanen. Under 1960-
talet infördes det relativa eller, som det ibland kallas, det grupprelaterade betygssystemet. Det 
hade som främsta syfte att på ett systematiskt och tillförlitligt sätt rangordna elever. Syftet var att 
skapa ett betygssystem anpassat för urval till högre studier. De grupprelaterade betygen talar 
alltså om hur en individs kunskaper förhåller sig till andra individers inom samma ämne. 
Däremot anger sådana betyg inte på något tydligt sätt vilka kunskaper en elev har. 

Mål och kunskapsrelaterade betyg 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem kan, i jämförelse med det grupprelaterade, ge 
bättre information om elevers kunskapsutveckling och kunskapsprofil genom att betygen är 
relaterade till angivna kunskapskvaliteter. Kunskapsbedömningen i ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygssystem blir annorlunda till sin karaktär. Det är inte som i det 
grupprelaterade systemet tillräckligt att rangordna eleverna efter en skala, till exempel med hjälp 
av provpoäng. I det målrelaterade system vi nu tillämpar måste elevernas kunskaper i stället 
bedömas i relation till specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier.  

Betygskriterier 

Kursplanernas mål för ett ämne eller en kurs anger vilka kunskaper eleverna skall utveckla. 
Betygskriterierna beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för respektive betyg; 
Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG). (I grundskolan finns endast 
betygskriterier för VG och MVG.) Relationerna mellan betygsstegen har sin grund i kvalitativa 
olikheter och inte i olika positioner på någon form av skala. VG-kvaliteter är mer värda än G-
kvaliteter därför att de förutom att innefatta G-kvaliteterna också innefattar ytterligare kvaliteter. 



Dessa ytterligare kvaliteter representerar kunnande som ses som mer kvalificerat än det som 
krävs för betyget G. Motsvarande gäller för MVG-kvaliteterna som representerar det mest 
kvalificerade kunnandet. 

Reella kunskaper 

Hur bedömer och premierar vi de kunskaper studenten verkligen har? Frågan är och blir ständigt 
mer aktuell när pedagogiken utvecklas och nya utbildningsformer etableras. 

Alla som undervisar måste förr eller senare förhålla sig till begreppet "reell kompetens" och hur 
den kan valideras. Nedan redovisas några citat från författningar och workshops som berör detta 
område: 

”Bedömning av reell kompetens fokuserar på tidigare lärande och läranderesultat”  

“Dokumentation kan göra den reella kompetensen formell och bekräfta giltigheten av något som 
är sant, äkta, tillförlitligt och ej för stunden tillfälligt” (Tursell 2009)  

”What matters is not where the learning takes place but what has been learnt” 

“There is no automatic link between learning context and learning quality” (Colardyn, 
Bjornåvold , 2005) 

"Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och 
erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats" 
(Ds 2003:23) 

Bologna 

Bologna deklarationen innehåller tre delmål: att främja rörligheten, anställningsbarheten och 
Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent (Svenska 
bolognaexpertgruppen, 2010). Genom att sätta upp gemensamma riktlinjer kring studier inom 
högre utbildning för t.ex. examina, betygskala och kursupplägg främjas rörligheten. För att 
främja rörligheten och öka kvalitetssäkringen ska det till varje kurs finnas tydliga lärandemål. 
Under ett möte i Leuven i april 2010 fastslogs det att universitet och högskolor ska uppmanas att 
bygga in praktik i utbildningarna för att öka anställningsbarheten.   

Att öka anställningsbarheten hos europeiska studenter är ett av målen med Bolognaprocessen. 
Samarbetsförmåga är enligt en studie utförd av TCO, SFS och Lärarförbundet en av de tre 
viktigaste faktorerna när arbetsgivare överväger en anställning. Andra faktorer som är viktiga är 
t.ex. initiativförmåga och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Alla dessa egenskaper tränas 
genom projektarbete i grupp.  

Case 

Att bedöma individuella prestationer i grupp 

Introduktionskursen är en av de första kurserna studenterna läser under sin utbildning inom 
husdjursvetenskap. Kursen ska ge studenterna en introduktion till universitetet och till deras 
kommande utbildning. Under kursen gör studenterna ett projektarbete i grupp. Det finns flera 
syften med projektet: att studenterna lär känna varandra, träna på att samarbeta, möjlighet att 



fördjupa sig i ett valfritt ämne, komma i kotakt med vetenskapliga artiklar, sammanfatta 
informationen och förmedla informationen till övriga studenter.  

Sedan införandet av graderade betyg i kursen har projektarbetet stått utanför de betygsgrundande 
dokumenten. Bland annat på grund av problematiken kring individuella betyg för grupparbeten. 
Trots detta motsvarar projekten en stor del av kursen och det finns önskemål från såväl 
kursledning som studenter att införa individuella betyg på projektarbetena. Ett införande av 
individuella graderade betyg får dock inte hämma samarbetet.  

Gibbs (1995) diskuterar problematiken kring individuella betyg på grupprestationer och tar upp 
olika lösningar beroende på uppgiften. Uppgiften kan från början delas mellan studenterna enligt 
ett system så att alla studenter när kursen är slut har varit ansvarig för alla delar som ingår i ett 
projekt, passar bäst för längre kurser med flera delprojekt. Betyget som sätts på arbetet 
multipliceras med antalet studenter i gruppen, därefter får studenterna själva justera upp och ner 
men totalsumman ska vara konstant. Det finns en risk med metoden att studenterna till slut sätter 
samma betyg på alla trots ojämn fördelning av resurserna eftersom det kan vara känsligt att 
diskutera vilka som ska få högre/lägre betyg än det satta. Studenterna kan få bedöma varandras 
bidrag till projektet, om det har varit högre eller lägre än medel för några olika punkter. Varje 
avvikelse från medel motsvarar ett värde som sedan vägs samman till det totala värdet som 
gruppens betyg ska justeras med för den personen. Den här metoden kräver tydliga instruktioner 
i början av projektet eftersom studenterna vet att gruppmedlemmarna kommer att bedöma deras 
arbete är det vanligt att de anstränger sig lite extra. Enligt Gibbs påverkar den här modellen 
sällan slutbetyget men ofta grupparbetsprocessen. Ett helt annat alternativ är att ha en 
examination på arbetet, studenterna får svara på frågor som de endast borde kunna om de varit 
engagerade i arbetet. Det är en relativt enkel metod men utvärderar framförallt studentens 
slutliga kunskaper inte vägen dit.  

Det är vanligt att de olika metoderna kombineras för att nå en optimal lösning. Det verkar dock 
som att den individuella betygsättningen är mer för studenternas känsla av rättvisa och 
arbetsklimatet än att det verkligen påverkar betyget. Det beror naturligtvis på hur stor del av 
betyget som påverkas. I det projektarbete studenterna gör i introduktionskursen kommer 
delbetyget att motsvara 40 % av slutbetyget. Gibbs (1995) rekommenderar att betyget på ett 
grupparbete inte motsvarar mer än 50 % av det samlade betyget för kursen.  

Betygsättning av färdigheter i att använda simuleringsverktyg. 

Många ingenjörer arbetar idag med olika simuleringsverktyg för att utreda fiktiva scenarier, 
förutse effekter av möjliga åtgärder och för att optimera olika processer. Till exempel är 
datorprogram som simulerar grundvattenströmning och spridning av föroreningar viktiga verktyg 
för civilingenjörer i miljö- och vattenteknik. God användning av dessa program kräver kreativitet 
och färdigheter att använda programvaran som inte nödvändigtvis reflekteras i skriftliga 
tentamina avsedda att testa studenternas kunskaper i bakomliggande teori. Ett möjligt sätt att 
tillskriva dessa färdigheter vikt i betygsättningen är att betygsätta studenterna för deras 
prestationer i laborationer då de tränas att använda datorsimuleringar. Detta exempel fokuserar 
på simulering av grundvattenströmning och spridning av föroreningar men torde vara tillämpligt 
även för andra områden. 

Dessa laborationer utförs både individuellt och i grupp. För grupparbeten tillkommer på samma 
sätt som i föregående fall frågeställningen om man skall bedöma gruppens medlemmar 



individuellt eller tilldela alla medlemmar samma betyg baserat på gruppens totala prestation. När 
det gäller praktiska färdigheter hos en grupp kan individuell bedömning vara särskilt svårt 
eftersom det kan vara svårt att särskilja i vilken utsträckning olika gruppmedlemmar bidragit till 
sådana moment. Om en individuell betygsättningsmetod skall tillämpas för detta fall kan en 
rimlig metod vara att ha en utvärdering där gruppmedlemmarna själva identifierar vilka 
medlemmar som bidragit mer och mindre till gruppens färdigheter. Utvärderingen utgör sedan en 
grund för hur en gruppmedlems betyg kan justeras uppåt eller nedåt från gruppens medelbetyg, 
jämför med föregående fall ovan och se även Gibbs (1998) för mer ingående beskrivning av 
denna metodik. 

I detta exempel har betygsättningen två syften; dels vill vi att färdigheterna tillåts påverka 
kursbetyget och dels vill vi få en möjlighet att ge studenterna en direkt betygsrelaterad feedback 
som alltså kan omsättas i bättre betyg om studenterna tar den till sig och utvecklas positivt under 
kursens gång. Det första syftet skall premiera dessa praktiska färdigheter och avser även förbättra 
studenternas anställningsbarhet efter examen i enlighet med generella riktlinjer i 
Bolognadirektivet (se inledning). Det andra syftet avser ge läraren verktyg att förbättra 
studenternas inlärning; dels genom att tydliggöra vilka färdigheter studenterna skall fokusera sitt 
lärande på och dels genom att ge riktad feedback som är kopplad till en betygsmorot. 

För att betygsättning skall kunna göras måste de viktigaste färdigheterna som används under en 
laboration först identifieras och specificeras. För vårt exempel har vi identifierat följande 
färdigheter som särskilt viktiga: (1) att kunna överföra en konceptuell modell av en process till 
simuleringsverktyget så att processen kan studeras effektivt med hjälp av simuleringar, (2) att 
kunna använda simuleringsverktyget effektivt, d.v.s. ange indata, hantera utdata och göra 
simuleringar som kräver flera på varandra följande steg, (3) att kunna tolka resultaten av 
simuleringarna i relation till frågeställningar i uppgiften, (4) att kunna optimera designen av en 
process genom att komma på och testa olika alternativ samt använda resultat från tidigare 
simuleringar för vidare optimering. I detta fall gäller processdesignen att med ekonomiskt 
rimliga åtgärder förhindra föroreningsspridning till dricksvattenbrunnar i ett givet område. För 
att tydliggöra för studenterna hur de kan förbättra sina färdigheter och betyg bör även 
betygskriterier definieras för varje färdighet. I vårt exempel ges en förenklad modell för kriterier 
relaterade till färdigheterna 1-4 ovan i tabell 1 nedan. Dessa kriterier kan användas med eller 
utan en graderad betygsskala. 

Tabell 1. Betygskriterier för specificerade färdigheter 

Färdighet Godkänd (färdighet som krävs) Väl Godkänd (färdighet som är önskvärd) 

(1) Konceptuella modellen (KM) fungerar 
godtagbart, förståelse av rand- och 
initialvillkor kan visas 

KM fungerar mycket väl, förståelse och analys 
av KMs implementering i simuleringsverktyget 
(SV) kan visas 

(2) In- och utdata hanteras adekvat, 
flerstegs simulering kan utföras 

In- och utdata hanteras snabbt och effektivt, 
goda kunskaper om hur SV används kan visas 

(3) Tolkningar och grundläggande 
förståelse av resultatens betydelse 
presenteras 

Tolkningar som baseras på reflektioner samt 
korrekt analys presenteras 

(4) En design som uppfyller God förståelse om varför den optimerade 



designkriterierna presenteras designen är effektiv kan visas 

För vårt exempel förslår vi följande metod för betygsättning av färdigheter: Färdigheterna som 
betygsätts specificeras enligt listan (1) - (4) ovan och betygskriterier för varje färdighet 
definieras. Listan och betygskriterierna delges studenterna innan laborationen börjar och under 
laborationens gång ska studenterna för varje avklarat färdighetsmoment kontakta läraren och vid 
datorn visa att de tillgodogjort sig färdigheten. Läraren kan då ge feedback och visa på vad 
studenterna behöver jobba ytterligare på för att uppfylla betygskriterierna och studenterna ges en 
ny möjlighet att utvecklas och förbättra sig. Vi bedömer att tydliga definitioner av de färdigheter 
som skall läras in är grundläggande för att feedbackmekanismer skall fungera bra och att tydliga 
betygskriterier är grundläggande för användning av en graderad betygsskala i betygsättningen av 
dessa färdigheter. 

Betygsättning av färdigheter i fältarbete 

En viktig del i geovetarnas utbildning är moment av fältarbete och att kunna hantera den 
situationen med kartläggning, provtagning, analys m..m. Alla kommer inte arbeta med denna 
detta i sitt framtida yrkesliv, men det är viktigt att alla får en ordentlig inblick och upplärning i 
fältarbete. En kurs som alla geovetarstudenter går igenom vid Uppsala universitet och som är en 
av de speciellt utmärkande kurserna för utbildningen är kursen Bergarter och jordarter, där 
studenterna får arbeta aktivt med kartläggning, provtagning, laborationer och rapportskrivning. 
De flesta momenten i kursen är "enklare" att betygssätta, det svåra är att betygsätta de färdigheter 
som studenterna tillgodogör sig ute i fältarbetet. Det är ändå viktigt, eftersom det är en mycket 
viktig länk och kugge i ett lyckat fortsatt arbete fram till rapporten - en viktig del av det framtida 
arbetslivet för många. Slarv och undermåligt utfört arbete i fält kan vara omöjligt att "restaurera" 
i efterarbetet. Samtidigt är studenterna ovana i situationen, de läser normalt sin tredje termin och 
har mycket kvar att lära. Trots det bör de tillgodogöra sig färdigheter så de ska gå ut och relativt 
väl kunna agera på egen hand. 

Det är svårt att hitta bra motsvarande beskrivningar av hur en sådan här handledning i fält på ett 
bra sätt ska gå till. En utbildning där man är van att handleda i sin typ av fältsituation är 
lärarutbildningen, där det finns ett stort moment av betygssätting av läraren i sin typ av 
"fältsituation" - undervisningen. Handal och Lauvås (2000) beskriver bl.a. det att det är omöjligt 
att handleda utan att det försiggår en evaluering. I deras fall handlar det om att det är 
..."meningslöst att handleda om den handledda undervisningen inte relateras till en eller annan 
måttstock för vad som är bra och vad som är dåligt"... En viktig del är att det ska vara förankrat i 
såväl handledarens som den blivande lärarens praktiska teori. I en diskussion om dokumentation 
av praktisk erfarenhet ("portföljevaluering") blir dock svårigheten att använda denna typ av teori 
uppenbar, men man kan se vissa användbara punkter från samma referens (Handal & Lauvås, 
2000): 

 Beskrivning av den egna praktiken,  

 Summering av vad praktiken har gett,  

 Handledarens bedömning av studentens progression,  

 Bedömning av den handledning som mottagits.  

Problematiken i betygssättningen ligger i att kursen dels är studenternas första möte med att på 
allvar hantera situationen att arbeta i fält och dels kunna börja använda de grundkunskaper de 



fortfarande håller på att bygga upp kring att förstå de processer som verkat i landskapet och hur 
man kan använda dessa förvärvade kunskaper för att tolka landskapet redan från det första steget 
i fältarbetet, samt att sedan även kunna identifiera och klassificera jordarter och gränsdragningar 
i naturen. En av de svåraste delarna för studenterna är att börja använda sina kunskaper praktiskt 
och att börja bygga upp sitt eget "tänk" mellan den teoretiska kunskapen och hur det faktiskt 
förhåller sig i naturen. Teori och praktik kan skilja sig mycket när man väl är i fältsituationen och 
då måste man kunna bearbeta kunskap och ny information via fältarbete till användbar 
information för exempelvis en eventuell uppdragsgivare. Fältmomentet är en viktig del i en 
geovetares vardagliga arbete, men det ställer stora krav på att bygga upp kunskap och erfarenhet 
eftersom det ofta förekommer avvikelser från baskunskapen. Detta är å andra sidan styrkan hos 
den som skaffar sig denna kunskap och erfarenhet - det är "lätt" att skapa idéer och tolkningar i 
teoretiska modeller, det är betydligt svårare att överföra detta till de faktiska naturförhållandena 
och att förklara detta kvalitativt. 

En kärna i problemet med betygssättningen är å ena sidan vad studenterna ska lära sig och 
förväntas kunna efter avslutad kurs, å andra sidan den erfarenhet och kunskap som ska förmedlas 
och som jag som lärare har förvärvat genom många år av studier, forskning och arbete i reella 
yrkeslivet, vilket gett mig både kunskap och erfarenhet i form av s.k. "tyst kunskap" och vad som 
kan förväntas i ett framtida yrke. Frågan blir vilken färdighet som ska betygssättas hos studenten 
och man kan identifiera några speciella situationer som även kan betecknas som frågeställningar 
kring betygskriterier i detta fältkursmoment: 

 studentens aktivitet i fältarbetet, vilket utförs i en grupp,  

 förmågan att snabbt koppla egen kunskap mot fältförhållanden, där fälthandledning från 
mig som lärare finns med som en viktig del,  

 förmågan att ställa rätt frågor i det arbete dom gör,  

 snabbheten i att avsluta sitt fältarbete i ett område på ett bra sätt - vilket dock inte bör 
vara högprioriterat i en studiesituation på kurs,  

 hur studenten hanterar fältarbetssituationen, d.v.s. att kunna planera, förbereda och även 
beteendemönster när de är ute i fält,  

 att studenterna observerat speciella förhållanden i naturen som kräver att man är 
observant och skärpt för att uppfatta, men som kan vara avgörande vad gäller kvalitet på 
ett fältarbete  

Många delar i denna kunskap förvärvas genom erfarenhet och kan inte läras på en kurs, men å 
andra sidan måste studenterna tidigt göras uppmärksamma på att de ska börja bygga på sitt 
eget förhållningssätt. I ett betygskriterium för denna typ av moment i en kurs bör därför en viktig 
del ligga i studentens observationsförmåga och förmågan att bygga "broar" mellan teori och 
praktik. Anledningen är att även om studenten i sitt framtida yrke som geovetare inte kommer 
arbeta i fält, så är chansen att andra i hennes/hans omgivning kommer göra det mycket stor och 
att de kommer vara del i planering, genomförande eller presentatörer av andra personers 
fältarbete. Då kan insikten genom kontakten av fältarbetsproblematiken i studierna vara en 
avgörande faktor i att förstå andra medarbetares genomförande. 



”Teopraktikern” 

Inom hästnäringen som idag omsätter ca 45 miljarder och sysselsätter i storleksordningen 28000 
människor har kunskapen traditionellt förmedlats genom ett mästare/lärlingssystem och man 
bedöms och uppskattas huvudsakligen för sina praktiska färdigheter. Hippologi, d.v.s. 
hästkunskap, är sedan några år ett universitetsämne och som lärare knuten till Hippologenheten, 
SLU går teori och praktik alltid hand i hand. Utmaningen ligger i att bevaka och utveckla det 
högskolemässiga och objektiva när många av momenten av naturen bedrivs på alla steg av 
kunskaps- och utvecklingstrappan (Bloom 1956). Vanlig ”mockning”, d.v.s. daglig utgödsling, 
kan vara alltifrån praktisk förflyttning av gödsel till en hjälp vid bedömning av 
hälsostatus/stallmiljö eller fördjupade diskussioner kring ergonomi och ekologiska system i 
närmiljön. Teoretiska kunskaper skall alltid omsättas i praktiken liksom de praktiska momenten 
skall kunna förklaras teoretiskt(se kursplaner vid Hippologprogrammet, SLU). Förutom de 
vanliga antagningskraven till högskolan krävs praktik och dessutom ett godkänt antagningsprov. 
Kunskaperna om hästen som biologisk varelse fördjupas och redan under första året krävs viss 
analytisk- och syntesförmåga för att få tillträde till högre årskurs. Parallellt med detta utvecklas 
man som kusk, ryttare och hästmänniska, vilket bedöms och betygssätts i muntliga och skriftliga 
tentamina samt med subjektiva metoder i väl beprövade system. Tränings- och tävlingsmoment 
ingår i utbildningen och framsteg/framgång där påverkar i viss utsträckning betyget. Utmaningen 
är då att läromedlet (hästen) då övergår från att vara ett medel till ett mål, vars egna färdigheter 
måste vägas in vid betygssättningen. Forskartraditionen är kvantitativ, men begreppet ”konst” 
diskuteras frekvent och nya kvalitativa tankesätt med influenser från bl.a. musik- och 
dansundervisning. Adjungerade professurer utan akademisk utbildning förekommer och utgör ett 
bra exempel på hur reella kunskaper kan valideras och komma studenterna till godo. Man kan 
alltså beskriva hippologerna som en slags hästnäringens ”mellaningenjörer” där 
husdjursvetenskapliga och veterinärmedicinska kunskaper kompletteras med hästpraktikerns 
färdigheter. Hur många olika kompetenser som är lämpligt att kombinera i samma person 
får framtiden utvisa. Runt varje tävlingshäst finns ett "team" med varierande kompetenser och 
med olika grad av ekonomiskt intresse. Hur detta "team" är sammansatt, arbetar och utvecklas är 
ett skolexempel på Gibbs teorier. 

Diskussion/kommentarer 
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