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Skolan ska enligt skollagen bedrivas likvärdig över hela landet, där styrdokumenten ska fungera som ett 
verktyg för att upprätthålla en likvärdig svensk skola. En del av lärares arbete är att betygsätt elever utifrån 
Skolverkets styrdokument. Systemet förutsätter att alla lärare på alla skolor arbetar på precis samma sätt. 
Problematik för likvärdigheten kan därmed uppstå ifall styrdokumenten tolkas olika av lärare, ifall skolor 
arbetar på olika vis eller när lärare låter sig påverkas av yttre omständigheter. I uppsatsen har fem 
gymnasielärare inom samhällskunskapsämnet på olika skolor, såväl fristående som kommunala skolor, 
intervjuats för att undersöka deras upplevelser av betygsättning utifrån styrdokumenten, arbetsplatsen 
och samhället. Studien är kvalitativ och har en fenomenologisk forskningsansats, där resultatet av 
intervjuerna syftat till att beskriva de fem lärarnas upplevelser av betygsättning. Principal-agent teorin har 
satts in i ett skolsammanhang, vilket inneburit att studien undersökt hur lärare (agent) upplevt sin roll 
som betygsättare och hur de förhållit sig till Skolverkets (principalen) styrdokument samt sin arbetsplats. 
Resultatet i studien har visat att de intervjuade lärarna sett betygsättning som ett komplicerat hantverk, 
där lärarnas erfarenhet spelar stor roll vid tolkning och förståelse av styrdokumenten. Lärarna har upplevt 
att skolans arbetssätt gällande betyg varit väsentligt för deras betygsättning, då arbetsplatsen ska fungera 
som ett stöd för lärarna. Skolornas arbetssätt har däremot visat sig variera mellan de intervjuade lärarnas 
nuvarande arbetsplatser, samt skolor som de tidigare arbetat på. Lärarna har även förklarat att samhällets 
bild av skolan idag är negativ, vilket påverkar hur människor uppfattar lärares arbete i allmänhet och 
betygsättning i synnerhet. 
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Inledning 
 
Skolverkets sammanfattande bedömning är att betygsinflation har förekommit sedan 
slutbetyg började utfärdas enligt det målrelaterade betygssystemet i slutet av 1990-talet.1 

 
I samband med att media och forskare intensifierat intresset för den rådande betygsinflationen 
som upplevs inom den svenska skolan, har den ansvariga myndigheten Skolverket valt att 
presentera sina ståndpunkter gällande fenomenet. Citatet ovan är ett erkännande att någonting 
inte är som det borde vara i den svenska skolan. Enligt skollagen ska skolan bedrivas likvärdigt 
oberoende studieort i Sverige.2 Oavsett om du är ifrån norra Lappland eller södra Skåne ska 
utgångsläget alltid vara att du har rätt till exakt samma kvalitet i skolan. I den svenska skolan 
förväntas läraren följa elevers utveckling under undervisningens gång för att sedan med hjälp 
av ett betyg sammanfatta elevernas förvärvade kunskaper och färdigheter. Till hjälp har läraren 
nationella styrdokument för skolan i helhet och kunskapskrav för skolans olika ämnen eller 
kurser. Trots detta har Skolverket presenterat statistik som visar att det finns påfallande 
skillnader i betyg mellan kommuner och även mellan skolor inom samma kommun.3 
 
En förklaring anses vara att de reformer som genomfördes i samband med övergången till en 
ny läroplan år 1994 gav upphov till en konkurrenssituation mellan det som skulle bli 
kommunala och fristående skolor. Denna konkurrenssituation ska till en början skapat stora 
skillnader i slutbetyg mellan kommunala och fristående skolor. På senare år ska dock 
skillnaden ha jämnats ut men lämnat efter sig en betygsinflation över hela landet, då lärare 
generellt sett sägs ha sänkt kraven för vad som krävs för att nå samma kriterier som tidigare.4 
På senare tid har ytterligare ett problem belysts. Påverkan från föräldrar uppfattas av lärare ha 
ökat med tiden. Betygsättning är den del av undervisningen som lärare uppfattar att föräldrar 
har mest att säga till om. Det är först och främst skolor där många elever till högutbildade 
föräldrar går som problemet uppfattas.5 Det tycks alltså spela en viss roll vilken skola en lärare 
arbetar på när det kommer till vilket klimat hen kan förvänta sig från föräldrar. Då betyg har 
en så central roll för vidareutbildningen av landets elever och studenter, tycks en situation 
uppstått där lärare riskerar att påverkas till att sätta andra betyg än vad hen anser är riktigt. 
Genom att ställa frågan till betygsättarna, lärarna själva, är förhoppningarna att denna studie 
kan belysa hur gällande styrdokument kan skapa eller försvåra möjligheterna för en likvärdig 
betygsättning i den svenska skolan. 

  

                                                      
1 Skolverket. Betygsinflation – betygen och den faktiska kunskapsutvecklingen, PM, 2012-03-29. 
Diarienummer: 2012:387. 
2 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, 
6. 
3 Skolverket. Skolverkets slutsatser om ökade skillnader mellan skolor, 2014. 
4 SOU 2013:56. Friskolorna i samhället. Betänkande av Friskolekommittén, Stockholm, 2013, 229–235. 
5 Lärarnas Riksförbund. Så påverkar föräldrarna undervisningen. Rapport/Lärarnas Riksförbund. Stockholm, 
2014, 15–17. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka hur samhällskunskapslärare på gymnasiet kan uppleva sitt 
uppdrag som myndighetsutövare vid betygsättning. 
 
Frågeställningar: 

- Hur kan lärare uppleva styrdokumenten utifrån begreppet likvärdig betygsättning? 
- Vilket inflytande kan en arbetsplats ha över en lärares betygsättning?  
- På vilket eller vilka sätt kan samhället påverka en lärares betygsättning 

 
 

Bakgrund 
 

Betygsättning enligt styrdokumenten 
Enligt Skolverket har läraren i uppdrag att bedöma elevers utveckling med hjälp av de 
kunskapskrav som finns för respektive ämne inom skolan.6 Kunskapskraven utgör vilken 
kvalitet av ämnets syfte eleven bör uppvisa för motsvarande betyg, vilket bör sättas i 
förhållande till elevens kunnande vid avslutad kurs. Hela kunskapskravet för betygen E, C eller 
A bör uppfyllas av eleven för det motsvarande betyget. Betygen D och B bygger däremot på 
delar av de överliggande kunskapskraven, vilket kan variera mellan elever. Det är därför läraren 
som ska göra en helhetsbedömning om eleven har uppnått en övervägande del av 
kunskapskraven, i förhållande till ämnesplanens syfte och centrala innehåll.7 Utöver 
kunskapskraven har läraren nationella ämnesprov att tillgå som stöd i bedömningen. 
Nationella ämnesprov skrivs av samtliga elever i grundskolan, specialskolan och sameskolan 
och är ett sätt för Skolverket att utvärdera elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven. Att 
sätta betyg är således lärarens uppdrag och ansvar. Skolans rektor ansvarar för att betyg sätts 
i enlighet med skollagen, och har ett övergripande ansvar för betygsättning i slutändan.8 
 
Betygssättning är en myndighetsutövning, och ur en rättssäkerhetsaspekt är det därför viktigt 
att det sker likvärdigt genom landet. Därför är det angeläget att lärare samarbetar med andra 
lärare på samma skola, men även på andra skolor, gällande betygssättning. Samarbete leder till 
en mer tillförlitlig bedömning bland skolorna, då det kan motverka lokala 
bedömningstraditioner. För en likvärdig bedömning är det dessutom viktigt att lärare har god 
insikt i vad styrdokumenten säger.9 
 

Skolreformer 
Skolan har genomgått flera stora förändringar under 1900-talet. Den omfattande 
samhällsförändringen av skolan kan delas in i tre reformperioder; 1960-talets reformer om 
införandet av grundskola och gymnasieskola, 1990-talets förändring av skolan till en mål- och 
                                                      
6 Skolverket. Planering och genomförande av undervisningen. Stockholm: Fritzes, 2011, 22. 
7 Skolverket, Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Stockholm: Fritzes, 2012, 22–24. 
8 Skolverket. Planering och genomförande av undervisningen, 22. 
9 Skolverket, Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan, 24. 
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resultatstyrd institution där ansvaret lades på kommunerna, vilket ledde till en ökad uppkomst 
av fristående skolor, samt införandet av olika kvalitetsstödjande regelverk år 2005.10  
 
Kommunaliseringen av skolan på 1990-talet påbörjades till viss del redan under 1970-talet, 
men 1994 fullständiggjordes den totala kommunaliseringen i och med den nya läroplanens 
inträde.11 Till förändringarna under 1990-talets innefattades dessutom den så kallade 
elevpengen, där en viss summa av skattepengarna ”följde med” eleven till den skola hen valde. 
Detta gällde de nu kommunala skolorna, men dessutom de privata skolorna. Utöver det 
ökande skattemedlet för de privata skolor hade dessa skolor inte samma skyldigheter som de 
kommunala skolorna.12 Bland annat finns det väldigt få restriktioner kring vem som kan starta 
en privat skola, i internationella jämförelser.13 De privata skolorna har även möjligheten att 
välja sina elever då de antar elever baserat på deras kötid.14 
 
Den nya läroplanen från år 1994 medförde dessutom ett nytt betygsystem, som innefattade 
tre godkända betyg (G-VG-MVG) och ett underkänt betyg (IG).15 Som tidigare nämnts blev 
skolan under 1990-talet målstyrd, vilket innebar att staten satte upp mål som kommunerna 
själva fick finna vägar att uppnå. Även lärarna fick större frihet gällande tolkning av 
kursplanerna, då det inte längre fanns någon metodanvisning. Målen delades upp i mål att 
uppnå och mål att sträva efter, vilket innebar att eleverna hade mål som de minst skulle uppnå 
när de lämnade skolan. Vikten lades på ämnena svenska, engelska och matematik. Strävan 
efter hög måluppfyllelse i dessa tre ämnen mynnade ut i mindre måluppfyllelse i andra ämnen 
som exempelvis samhällskunskap. Utredningar har förekommit för att konkretisera målen, då 
”målen ses som alltför många, otydliga och komplicerade samtidigt som lärare och rektorer 
knappast har förstått hur de är tänkta att användas”.16 Syftet med 1990-talets målbaserade 
betygssystem var att förbättra kopplingen mellan målen och betygen, för att sedan kunna följa 
upp skolans arbete och ge betygen en mer central pedagogisk roll. Det tidigare normbaserade 
betygssystemet byggde på att elevernas betyg skulle avspegla elevpopulationen i stort. Detta 
innebar att betygsättningen skulle vara relativ på nationell nivå, samtidigt som den saknade 
relativa inslag på lokal nivå, i klassen och på skolan. Kritiken mot detta system var däremot 
att elever omgivna av högpresterande elever hade högre kunskapskrav i jämförelse med elever 
på en annan skola med färre högpresterande elever. Kritiken skulle innebära att 
betygsättningen egentligen var relativ på lokal nivå. Detta skulle däremot det nya målstyrda 
betygssystemet motverka. Då det fanns bristande förankring i de centralt uppsatta målen i det 
nya betygssystemet innebar detta att betygsättning än en gång var relativ på en lokal nivå, då 
bland annat lärare som ständigt mötte högpresterande elever tenderade till att ständigt höja 
ribban för de olika betygsnivåerna, och vice versa för lärare som mötte lågpresterande elever. 
                                                      
10 Larsson, Hans Albin. När medlet blev mål - Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan. I 14 röster 
kring samhällsstudier och didaktik, Larsson, Hans Albin. (red.), 303–343. Jönköping: Samhällsstudier & didaktik, 
2014, 303. 
11 Ibid, 308. 
12 Larsson. När medlet blev mål - Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan, 318. 
13 Vlachos, Jonas. Friskolor i förändring. I Konkurrensens konsekvenser - Vad händer med svensk välfärd? Laura 
Hartman (red.), 66–111. Stockholm: SNS förlag, 2011, 73. 
14 Fredriksson och Vlachos. Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon 
betydelse? Rapport/Finanspolitiska rådet: 3. Stockholm. Stockholms universitet, 2011, 57. 
15 Skolverket. Tidigare betygssystem. 2014. 
16 Larsson. När medlet blev mål - Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan, 325–326. 
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Detta ska i sin tur ha påverkat betygssättningens likvärdighet.17 Skolan är idag, efter den nya 
skolreformen år 2011, fortfarande målstyrd. År 2011 infördes däremot ett nytt betygssystem 
med fem olika godkända betyg (A-E) och ett underkänt betyg (F).18 
 
Friskolereformen och de fristående skolorna i 
Sverige 
Som tidigare nämnts infördes friskolereformen 1992 vilket ökade valmöjligheterna för vilken 
skola man ville gå på. Syftet med denna reform var att öka den pedagogiska mångfalden, samt 
att lokalt anpassade till familjer och elevers önskemål skulle växa fram. Konkurrensen som 
reformen medförde skulle i sin tur höja verksamhetens kvalitet och förbättring av hela 
skolsystemet.19 Tidigare fanns det en del skillnader gällande restriktioner mellan fristående och 
kommunala skolor, vilket man försökt jämna ut 2011. Som tidigare nämnts kan dock 
fristående skolor fortfarande välja elever baserat på kötid, och dessutom antalet elever man 
vill anta. Valet av antalet elever har lett till att fristående skolor i genomsnitt har färre elever 
än kommunala skolor, framförallt gymnasieskolor med drygt 40 avgångselever kontra 144 
avgångselever bland kommunala gymnasieskolor Det finns heller inte större krav på vem som 
får starta eller bedriva en fristående skola. Idag är det en majoritet av de fristående skolorna 
som bedrivs av aktiebolag, som i sin tur inte har några restriktioner gällande vinstuttag ur 
bolaget. Det är framförallt antalet gymnasieskolor som ökat efter reformen, detta på grund av 
att gymnasieelever är geografiskt mer rörliga, men även för att gymnasieskolor är mindre 
reglerade än grundskolor och har därför möjligheten att skapa specialutformade program. Det 
ökande utbudet av fristående skolor är dock inte så markant i jämförelse med andra länder, 
men att restriktionerna för startandet av fristående skolor är hårdare i andra länder än vad det 
är i Sverige. Det nationella utbudet av fristående skolor skiljer sig också då ungefär 60 procent 
av landets kommuner saknar fristående gymnasieskolor, och 20 procent av Sveriges totala 
antal gymnasieelever går på en fristående gymnasieskola. Det har dessutom visat sig att antalet 
friskoleelever per kommun påverkas av föräldrars utbildning och inkomst, samt antal elever 
med utländsk bakgrund.20 
 
 

Metod 
 

Forskningsansats 
Studiens forskningsansats är kvalitativt fenomenologiskt. Forskningsansatsen har valts utifrån 
studiens syfte och frågeställningar21, då studien syftar till att beskriva lärares uppfattningar om 
betygsättning. Att använda en fenomenologisk ansats är vanligt förekommande i kvalitativ 
forskning. Att genomföra en undersökning kvalitativt fenomenologiskt innebär att forskaren 
söker att finna det utforskade fenomenets essens. De deltagandes olika erfarenheter skapar en 
                                                      
17 Fredriksson och Vlachos. Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon 
betydelse? 29–30. 
18 Skolverket. Tidigare betygssystem. 2014. 
19 Vlachos. Friskolor i förändring, 66. 
20 Ibid, 73–78. 
21 Björkqvist, Kaj. Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2012, 24. 
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kvalitativ mångfald vilket underlättar att finna denna.22 Den fenomenologiska forskaren 
utforskar, med hjälp av kontextuella tolkningar, meningsinnehållet i mänskliga upplevelser.23 
En kvantitativ undersökning har valts bort till förmån för en kvalitativ ansats på grund av 
studiens frågeställningar. Fördelarna med att tolka det empiriska materialet kvalitativt har 
ansetts vara fler än vid en kvantitativ metodansats. Nackdelar med att använda sig av en 
fenomenologisk ansats är att en sådan studie oundvikligen påverkas av forskarens 
subjektivitet, beskrivningar och tolkningar.24 För att i största möjliga mån undvika subjektivitet 
har det empiriska materialet granskats av båda författarna till studien. Likaså kan kritik riktas 
mot att en fenomenologisk studie inte kan generalisera resultatet på grund av 
representativitetsproblem i det empiriska materialet. Författarna av denna studie vill därför 
påvisa att studiens resultat inte ska betraktas som en absolut verklighet utan som det är tänkt, 
en beskrivning av hur lärare kan uppfatta betygsättning i dagens skola. 
 

Kvalitativa intervjuer 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervjustudie, menar 
Kvale och Brinkmann, ”[…] söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 
utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 
vetenskapliga förklaringarna”.25 Vidare hävdar Denscombe att ”[…] när forskaren behöver få 
insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör intervjuer 
med största sannolikhet en lämpligare metod”.26 Det har varit just lärares uppfattningar om 
betygsättning denna studie undersökt. 
 
Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Då syftet varit att söka 
beskriva hur lärare inom såväl den kommunala och den fristående skolan upplever 
betygsättning, har fem lärare verksamma på olika skolor intervjuats. Två av skolorna har varit 
fristående och tre var kommunala skolor. 
 
Urval 
Målsättningen har varit att genomföra fem intervjuer för att sedan utvärdera om det empiriska 
materialet varit användbart för studiens syfte och frågeställningar. När transkriptionen av de 
fem intervjuer var färdigställda ansågs studien kunna genomföras som planerat utan att utöka 
antal intervjuobjekt. 
 
En av målsättningarna med val av lärare till studien har varit att så många skolor som möjligt 
skulle vara representerade och att minst två av de deltagande lärarna skulle vara verksamma 
på en fristående skola. Kriterierna för vilka lärare som skulle kontaktas var att de skulle vara 
legitimerade lärare inom samhällskunskapsämnet och verksamma på en gymnasieskola. 
Lärarna skulle dessutom vara verksamma på ett högskoleförberedande program. Anledningen 
till detta har varit att göra studien mer precis och för att lärarna då i större utsträckning har 
                                                      
22 Kvale, Steinar. Interviews – An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: Sage Publications 
Inc, 1996, 52–53. 
23 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 2015, 134–135. 
24 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur, 2009, 121–122. 
25 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2014, 17. 
26 Denscombe. Forskningshandboken, 232. 



6 
 

arbetat med samma kurser. Denna avgränsning ger ytterligare förklaring till att författarna av 
studien inte söker efter ett absolut svar om hur verkligheten är, utan snarare hur verkligheten 
upplevs av lärarna. Urvalet av lärare har påverkats av att många lärare som kontaktats valt att 
tacka nej till att deltaga. Skolorna, vilka lärarna varit verksamma i, har delvis kontaktats utifrån 
personliga kontakter och delvis slumpmässigt i form av ett snöbollsurval.27 Vidare har urvalet 
på varje enskild skola påverkats av tillgänglighet. Skolorna som deltagit har haft olika antal 
samhällskunskapslärare att tillgå, vilket påverkat urvalet. Då tillgängligheten påverkat urvalet 
har ingen hänsyn kunnat tas till kön eller ålder på intervjupersonerna. 
 
Genomförande 
Inför intervjuerna fick samtliga deltagande lärare information om vad studien handlade om 
och att intervjuerna förväntades ta cirka 60 minuter. Respondenterna delgavs att intervjun 
planerades att spelas in med tillhörande fråga ifall det var något problem för dem. Vidare fick 
lärarna förklarat för sig att deras svar skulle behandlas strikt konfidentiellt till studien. Det har 
för studien inneburit att samtliga respondenter står under fiktiva namn. Syftet med detta har 
varit att skapa en tillit gentemot de lärare som intervjuats, då en del frågor som ställts kunnat 
uppfattas som känsliga att svara på för lärarna i annat fall.28 Förhoppningen har varit att lärarna 
som intervjuats känt förtroende för författarna och återgivit sina upplevelser så uppriktigt och 
detaljerat som möjligt. 
 
Intervjuerna utfördes på respondentens skola i ett avskilt rum. Valet att genomföra 
intervjuerna på respondenternas arbetsplatser var av praktiska skäl. Respondenterna behövde 
inte avsätta tid att ta sig någonstans, och de kunde dessutom välja ett tillfälle då de kunde 
avsätta den tid som de informerats om. En invändning mot att genomföra intervjuerna på 
respondenternas arbetsplats skulle kunna vara att de i så fall kunnat känna sig hämmade av att 
befinna sig i samma miljö som en del av intervjufrågorna handlade om. Intervjuerna 
genomfördes i välisolerade och avskilda rum, och under intervjuernas gång märktes ingenting 
av att respondenterna skulle vara obekväma vid valet av intervjuplats. Valet av intervjuplats 
underlättade också inspelanden av intervjuerna. Inspelningen gjordes med hjälp av 
mobiltelefon, och förklarades till respondenterna som ett verktyg för att kunna dokumentera 
intervjun och förenkla arbetet med intervjumaterialet. Samtliga respondenter godkände att 
intervjuerna skulle spelas in. Två av respondenterna gav intrycket att de var något ovana vid 
att bli inspelade, då de till en början tittade på mobiltelefonen som spelade in och kom av sig 
i sina resonemang. Efter några minuter kändes de två respondenterna dock mer avslappnade 
och båda intervjuerna gick bra. Intervjuerna påbörjades med ”lätta” frågor som bland annat; 
”hur länge har du jobbat som lärare?” och ”varför valde du läraryrket?”. Detta gjordes för att 
respondenten skulle finna sig till rätta och slappna av.29 Som tidigare nämnts var intervjuerna 
semistrukturerade, vilket gav mycket utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor. 

                                                      
27 Ett snöbollsurval avser att urvalet bestämts utifrån att en person hänvisar till en annan person (läs 
Denscombe, Forskningshandboken, 38). Snöbollsurvalet har till denna studie inneburit att några av 
intervjupersonerna haft kontakter med lärare på andra skolor som senare valt att ställa upp i studien. 
28 Denscombe. Forskningshandboken, s. 195–196 och Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm, 2002. 
29 Denscombe. Forskningshandboken, 256 och Kvale. Interviews - An Introduction to Qualitative Research Interviewing, 
125. 
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Intervjuguiden med frågor fungerade mer som en mall för att täcka in de områden studien 
riktats mot att undersöka. Eftersom respondenterna fick så pass mycket utrymme att föra 
resonemang, såg inte alla intervjuer likadana ut i upplägg. Samtalsämnens ordning var inte 
alltid samma intervju efter intervju, eftersom författarna av denna studie valde att fånga upp 
intressanta resonemang när de väl dök upp enligt den semistrukturerade intervjutekniken. 
 
I slutändan visade sig intervjuerna bli nästan exakt så långa som eftersträvats, med undantag 
på någon minut mer eller mindre. Vid ett tillfälle behövde en respondent hålla sig inom den 
bestämda tiden på 60 minuter. Denna intervju behövde dock inte avbrytas för tidigt, utan 
avslutades med några minuters marginal. De övriga respondenterna verkade ha avsatt lite mer 
än 60 minuter, då ingen av respondenterna gav intrycket av att vara stressade över tiden. I 
själva verket var detta forskningsområde någonting respondenterna hade mycket åsikter om 
och beskrivningar av. Trots att några frågor kunnat uppfattas som känsliga att svara på märktes 
detta inte under intervjuerna, då samtliga respondenter besvarade frågor och resonerade utan 
att känna sig besvärade. Allt som allt var samtliga fem respondenter väldigt tillmötesgående 
under hela studiens gång, från det att kontakt togs till att boka in en tid och senare genomföra 
intervjun. 
 
Intervjuguiden var indelad i tre större delar som skulle kunna förklaras, något förenklat, enligt 
modellen nedan: 
 
Del 1: Frågor om hur läraren förhåller sig till Skolverkets styrdokument vid betygsättning. 
Del 2: Frågor om vilket inflytande lärarens arbetsplats kan ha på hens betygsättning. 
Del 3: Frågor om hur samhället (ex media och föräldrar) skulle kunna påverka läraren i hens betygsättning. 

 
 

Bearbetning och analys 
En studie som utgår ifrån en fenomenologisk ansats har i syfte att bearbeta och analysera det 
empiriska materialet. Kvale menar att det är begränsande att förlita sig på minnet vid en 
intervjustudie, eftersom intervjuaren kan glömma detaljer eller influeras av selektivt minne.30 
Av den anledningen har intervjuerna spelats in och senare transkriberats från tal till text. 
Transkriberingen av intervjuerna har gjorts noggrant och innefattade även icke-verbal 
kommunikation ifall det inträffade, såsom pauser och skratt. 
 
För att analysera det transkriberade materialet har delar av Giorgis analysmetod använts.31 
Giorgis analysmetod i fem steg används ofta vid kvalitativa studier med mindre omfattande 
datainsamling. Steg ett har, något förenklat, inneburit att det empiriska materialet lyssnats 
igenom och sedan lästs igenom i textform översiktligt, för att se över helhetsbetydelsen och 
användbarheten. Vidare har steg två inneburit att det empiriska materialet detaljerat lästs 
igenom och brutits ner i mindre delar för att hitta meningsbärande enheter. Dessa har först 
och främst varit enskilda meningar eller meningssekvenser. I steg tre har de meningsbärande 
enheterna analyserats detaljerat, vilket till denna studie har inneburit att citat markerats och 

                                                      
30 Kvale. Interviews - An Introduction to Qualitative Research Interviewing, 161. 
31 Fejes och Thornberg. Handbok i kvalitativ analys, 137–143. 
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stycken färgkodats. Texten har även analyserats utifrån huruvida den deltagande läraren talat 
”klarspråk” eller använt sig av exempelvis metaforer. Steg fyra har inneburit att texten 
komprimerats av författarna till denna studiens egna ord utan att något meningsinnehåll tagits 
bort. Det femte och sista steget har varit sökandet efter och identifieringen av olika teman 
utifrån vad lärarna berättat. I denna studie har det inneburit tre teman som framkommit: 
”Betygsättning – ett komplicerat hantverk”, ”Att komma till sin arbetsplats” och ”Hur skolan 
präglas av samhället vi lever i…”. Dessa teman presenteras i resultatdelen. 
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Presentation av deltagande lärare 
 
Adam 
Intervju genomförd 2015-11-17 
 
Adam är i fyrtioårsåldern och har arbetat som gymnasielärare i femton år. Adam är legitimerad 
lärare i ämnena samhällskunskap, historia och religion och undervisar detta läsår i historia och 
religion. Skolan Adam arbetar på är en kommunal skola där han varit anställd knappt fem år. 
Adam har arbetat på både fristående och kommunala skolor sedan han tog examen. 
 
Bengt 
Intervju genomförd 2015-11-30 
 
Bengt är i fyrtiofemårsåldern och har arbetat som gymnasielärare i femton år. Bengt är 
legitimerad lärare i ämnena samhällskunskap, historia, geografi och svenska som andraspråk 
och undervisar detta läsår alla ämnen förutom samhällskunskap. Skolan Bengt arbetar på är 
en fristående skola där han varit anställd i knappt fem år. Bengt har sedan sin examen arbetat 
på såväl fristående som kommunala skolor. 
 
Cecilia 
Intervju genomförd 2015-11-13 
 
Cecilia är i femtioårsåldern och har arbetet som gymnasielärare i snart femton år. Cecilia är 
legitimerad lärare i ämnena samhällskunskap, historia, internationella relationer och hållbar 
utveckling. Detta läsår undervisar Cecilia i ämnena samhällskunskap, internationella relationer 
och hållbar utveckling. Skolan Cecilia arbetar på är en kommunal skola där hon varit anställd 
sedan hon tog examen. 
 
Daniel 
Intervju genomförd 2015-11-26 
 
Daniel är i trettiofemårsåldern och har arbetat som gymnasielärare i snart tio år. Daniel är 
legitimerad lärare i ämnena samhällskunskap och historia och undervisar i båda ämnena detta 
läsår. Skolan Daniel arbetar på är en fristående skola där han varit anställd i drygt fem år. 
Daniel har sedan sin examen enbart arbetat på fristående skolor. 
 
Elliott 
Intervju genomförd 2015-12-02 
 
Elliott är i femtioårsåldern och har arbetat som gymnasielärare i snart tjugo år. Elliott är 
legitimerad lärare i ämnena samhällskunskap, historia och geografi och undervisar i alla tre 
ämnen detta läsår. Skolan Elliott arbetar på är en kommunal skola där han varit anställd sedan 
han tog examen. 
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Tidigare forskning 
 

Betyg 
Syftet med betyg är att återspegla och fånga upp elevernas kunskaper och färdigheter inom 
ämnesområdena, men dessutom socio-ekonomiska färdigheter som till exempel; motivation, 
självkänsla och social kompetens. Detta innebär att betyg visar en högre grad av jämförbarhet 
av elevers resultat, där betyg dessutom ger elever en prognos inför vidareutbildning och 
yrkesliv, i förhållande till vad olika kunskapsprov gör.32 Kortfattat kan syftena delas in i; 
motivation för eleverna, information av kunskapsvärdet och urvalsinstrument för 
vidareutbildning och/eller arbetsliv. Syftena är dock inte helt förenliga, utan olika 
betygsmodeller kan påverka vad betygen ska innebära, till exempel att de i huvudsak ska 
fungera som ett urvalsinstrument eller som informationsvärde. Ifall informationsvärdet är 
överordnat urvalsinstrumentet är det ett målrelaterat betygssystem, och vid ett motsatt läge är 
betygssystemet normrelaterat.33 Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, påvisar att dagens 
målrelaterade betygssystem brister gällande att studera elevers kunskapsutveckling över tid, då 
det finns bristande likvärdighet i systemet.34 
 
Ett av betygets roll i skolan är att fungera som ett sorteringsinstrument vid övergång från 
grundskola till gymnasieskola. Efterfrågan av precisa betyg uppkommer enligt Håkan 
Andersson, universitetslektor i pedagogik, i årskurs 8 när elever och föräldrar vill få en ökad 
uppfattning om betygens betydelse. I de tidigare årskurserna kan skolan och lärarna mycket 
väl informera elever och föräldrar om elevens situation utan att använda betygsbeteckningar. 
Andersson anser att man kan ersätta betygens roll som sorteringsinstrument, och istället öka 
samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola. Utöver detta samarbete behöver dessutom 
lärarna utvidga kontakterna från förskola till gymnasieskola, för att se elevernas 
kunskapsprogression genom årskurserna.35 Cirka 50 procent antas på sina gymnasiebetyg till 
högskolan, de andra kvotgrupperna är; högskoleprovet och arbetslivserfarenhet. Möjligheten 
att ta sig in på högskolan genom högskoleprovet påverkar idag attityden på lärandet och även 
betygen. Att ersätta betygen som urvalsinstrument med prov i högskolans regi skulle därför 
innebära dramatiska förändringar, där bland annat elevernas lärande skulle formas utifrån de 
olika provens utseende. Dessutom anser Andersson att enstaka test inte kan bedöma elevers 
kunskaper, utan att detta kan göras av lärare som följer elever under en längre period.36 Även 
Gustavsson lyfter fram betygen som ett bättre urvalsinstrument i jämförelse med 
högskoleprovet, dock inte utan problem. Samtidigt påvisar han att det svenska urvalssystemet 
efter gymnasieskolan har försämrats, och att detta beror på ”en kombination av en ogrundad 

                                                      
32 Gustafsson, Jan-Eric. Förändringar i kunskapsbedömningar på individ- och systemnivå i den svenska skolan 
under 25 år. I Differentieringens janusansikte, Inga Wernersson och Ingemar Gerrbo (red.), 45–75. Göteborg: 
Göteborgs universitet, 2013, 55. 
33 Wikström, Christina. Subjektiva bedömningar och objektiva tolkningar. I Sporre eller otyg – om bedömning, 
Agneta Petterson (red.), 21–35. Stockholm: Lärarförbundets Förlag, 2007, 23–24. 
34 Gustafsson. Förändringar i kunskapsbedömningar på individ- och systemnivå i den svenska skolan under 25 
år, 55–56. 
35 Andersson, Håkan. Betygen i backspegeln - beskrivning och reflektioner. I Att bedöma eller döma - Tio artiklar 
om bedömning och betygssättning, 153–168. Stockholm: Skolverket, 2002, 164. 
36 Ibid, 164. 



11 
 

föreställning om de ”subjektiva” betygens brister som urvalsinstrument, och en lika ogrundad 
tilltro till det ”objektiva” högskoleprovets förtjänster”.37 
 
I en forskningsöversikt skriven av professor i pedagogik Christian Lundahl, biträdande 
professor i naturvetenskapernas didaktik Magnus Hultén, högskolelektor i pedagogik Alli 
Klapp och högskolelektor i utbildningsvetenskap Larissa Mickwitz diskuteras att betygen ur 
ett internationellt perspektiv endast har en informativ roll för elevernas föräldrar. Externa 
tester används istället som selektion till andra utbildningar. Frågan om betyg är därför väldigt 
svag ur ett internationellt perspektiv, samtidigt som den är stark i Sverige. I översikten påvisas 
det dock att betygen har en viktig roll som urvalsinstrument gällande högre utbildningar, i 
jämförelse med högskoleprov eller liknande tester. Bland annat kursbetyg på gymnasienivå 
som ges ofta och med stor bredd har en god predikativ förmåga, vilket är en viktig funktion i 
utbildningssystemet. Betyget fyller funktioner som andra instrument inte gör, vilket bör tas i 
förhållande till de centralt administrerande examens- och antagningsproven som förespråkas 
internationellt.38 
 
Anna Sjögren, ekonomiedoktor i nationalekonomi, presenterar i sin rapport vilken påverkan 
avskaffandet av betyg hade på elever under 1970-talet när betyget avskaffades i låg- och 
mellanstadiet. Enligt Sjögren sjönk utbildningslängden hos elever med lågutbildade föräldrar 
i och med att betygen avskaffades i lägre åldrar, då dessa elever i mindre utsträckning gick en 
gymnasieutbildning eller klarade en gymnasieutbildning. Både pojkars och flickors 
utbildningslängd påverkades negativt, men i större utsträckning flickornas. Samtidigt hade 
avskaffandet av betygen en positiv påverkan på utbildningslängden för elever med 
högutbildade föräldrar, där en större utsträckning av dessa elever genomgick 
universitetsstudier. Den positiva påverkan innebar en ökad utbildningslängd för både pojkar 
och flickor, men i större utsträckning för pojkarna. Sjögren drar slutsatsen att betygen kan 
innehålla enkel information och värde för studieovana föräldrar, och att denna information 
uteblev hos dessa föräldrar i och med att betygen avskaffades. Skillnaden mellan könen 
förklarar Sjögren kan bero på att betygen rättar till flickors negativa självbild, samtidigt som 
de kan ha en negativ effekt på högpresterande pojkar då uppförandet betygssätts snarare än 
studiepotentialen.39 Lundahl et al. kommer fram till ett liknande resultat i sin 
forskningsöversikt, där lågpresterande och yngre elever påverkas negativt av betygsättning ur 
ett lärandeperspektiv, i jämförelse med högpresterande och äldre elever.40 
 
Betyg i fristående och kommunala skolor 
I den regeringsbeställda rapporten Friskolorna i samhället finns det inte längre någon skillnad 
mellan fristående och kommunala skolor gällande det genomsnittliga betyget. År 2002 hade 

                                                      
37 Gustafsson. Förändringar i kunskapsbedömningar på individ- och systemnivå i den svenska skolan under 25 
år, 65–68. 
38 Lundahl, Christian. Hultén, Magnus. Klapp, Alli och Mickwitz Larissa. Betygets geografi - Forskning om 
betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt. Rapport från SKOLFORSK-projektet. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2015, 82. 
39 Sjögren, Anna. Betygsatta barn - spelar det någon roll. Rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering: 2015:8. Uppsala: IFAU, 2015, 17–24. 
40 Lundahl et al. Betygets geografi - Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och 
internationellt, 82. 
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de fristående skolorna enligt undersökningen 15,7 betygspoäng, samtidigt som de kommunala 
skolornas genomsnitt låg på 13,8 poäng, 1,9 poängs skillnad. År 2012 hade de fristående 
skolornas genomsnitt likställt sig med de kommunala skolorna, då de båda hade 14 
betygspoäng. Detta ska inte bero på försämrad kvalitet, utan snarare att fristående skolor har 
blivit mer lik kommunala skolor gällande programutbud och elevunderlag. Bland annat genom 
att fristående skolor i större utsträckning har anordnat yrkesförberedande utbildningar. 
Betygsvariationen mellan skolor beror därför på vilka program skolan anordnar, och inte 
vilken typ av huvudman som styr skolan. Inom samhällsvetenskapsprogrammet läsåret 
2011/2012 skiljde det sig 0,2 poäng mellan kommunala och fristående skolor i 
genomsnittspoäng, 14,8 för kommunala respektive 15 för fristående. Samtidigt var det större 
andel elever som fick slutbetyg inom samhällsvetenskapsprogrammet på kommunala skolor 
mellan 2007–2011, 87 procent, i jämförelse med fristående skolor, 84 procent.41. 
 
Professor i nationalekonomi Jonas Vlachos mäter i sin rapport skillnader i betygsättningen 
mellan fristående och kommunala skolor. Detta genom att använda data gällande elevers 
genomsnittsbetyg och ämnesbetyg i årskurs 9 kopplat till dessa betyg i gymnasiet. Vlachos 
påvisar i sin rapport att det finns skillnader mellan fristående och kommunala skolor gällande 
betygssättning mellan 1998–2008, där elever på fristående skolor under en längre tid haft högre 
betyg. Skillnaden skulle kunna tolkas genom att påstå att fristående gymnasieskolor skulle vara 
mer generösa vid betygssättning än kommunala gymnasieskolor, eller att de fristående 
skolorna skulle vara bättre på att utveckla elevernas kunskaper, då det enligt Vlachos inte går 
att skilja de båda hypoteserna. Däremot har skillnaden gradvis minskat från och med år 2000, 
och sedan 2004 är skillnaden närmre obefintlig. År 2007 hade till och med de kommunala 
gymnasieskolorna högre betyg än de fristående gymnasieskolorna. Det påvisas däremot att det 
finns systematiska skillnader mellan olika gymnasieprogram, vilket gör att medelbetygen inte 
är helt jämförbara mellan skolorna.42 
 

Konkurrensens påverkan på skolan 
I samma rapport har Vlachos dessutom undersökt om konkurrensen mellan fristående och 
kommunala skolor har påverkat betygsättningen, där en elev med ett visst betyg på en 
konkurrenskraftig skola skulle klara framtida studier sämre i jämförelse med en elev med 
samma betyg från en mindre konkurrenskraftig skola. I resultatet av analysen är det ökade 
antalet fristående grundskolor en effekt av att elever klarar sig sämre i gymnasiet. Elever i 
konkurrenskraftiga kommuner tenderar att få sämre förutsättningar i gymnasiet, än elever i 
mindre konkurrenskraftiga kommuner. Utöver konkurrensens påverkan på skillnaden mellan 
grundskole- och gymnasiebetygen, har konkurrensen på gymnasienivå dessutom en direkt 
påverkan på betygen, dock en relativt liten sådan. Vlachos drar därför slutsatsen att 
konkurrensen mellan skolor leder till en betygsinflation, där de skattade effekterna dock är 
små. Däremot kommer betygsinflationen över en längre tid påverka över kommungränserna, 
vilket innebär att resultatet i rapporten skulle vara en underskattning av sambandet mellan 

                                                      
41 SOU 2013:56. Friskolorna i samhället. Betänkande av Friskolekommittén, Stockholm, 2013, 229–235. 
42 Vlachos, Jonas. Betygets värde - En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor. 
Rapport/Konkurrensverket: 6. Stockholm: Konkurrensverket, 2010, 28–31. 
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betyg och konkurrens.43 Liknande resultat får lektor i geografi John Östh, universitetslektor i 
kulturgeografi Eva Andersson och professor i geografi Bo Malmberg efter studerandet av data 
från åren 2000, 2003 och 2006. Östh, Andersson och Malmbergs studie visar att det är större 
skillnader mellan skolor i kommuner där flera elever går på fristående skolor, i jämförelse med 
kommuner där ett färre antal går på fristående skolor. Detta anser författarna innebär att det 
fria skolvalet har medfört en ökad differentiering mellan de svenska skolorna.44 
 

Yttre omständigheter 
Skolornas konkurrensutsättning innebär bland annat att hänsyn skall tas till kundernas 
önskemål. Detta kan få både negativa och positiva effekter enligt professor i nationalekonomi 
Peter Fredriksson och Jonas Vlachos, i förhållande till varför föräldrarna (kunderna) väljer en 
specifik skola till sina barn. Väljer föräldrarna skola på basis av elevernas kunskapsutveckling 
skulle konkurrensen leda till en ökad kvalitet. En negativ effekt av konkurrensen blir däremot 
om föräldrarna väljer skola utifrån icke-akademiska omständigheter som bland annat; 
elevernas trivsel, social sammansättning, generositet i betygsättning. Författarna förklarar att 
utbildningen är en mångdimensionell tjänst där olika kvaliteter inte kan mätas med varandra, 
varken av föräldrar eller offentliga aktörer.45  
 
I en likvärdig skola ska familjebakgrunden ha en liten betydelse på elevernas utbildning, vilket 
påvisas av filosofie doktorerna i nationalekonomi Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 
Författarna förklarar dock i sin rapport att skolsegregationen i förhållande till 
familjebakgrunden har ökat i Sverige.46 Den ökande skolsegregationen beror enligt Öst, 
Andersson och Malmberg på omflyttning mellan skolor som det fria skolvalet har medfört, 
där klyftorna är höga i regioner med många synliga minoriteter, samtidigt som skillnaderna är 
låga i regioner med få minoriteter. Högutbildade föräldrar med god ekonomi utnyttjar 
skolvalet i större utsträckning, där valet faller på skolor i områden med högre andel 
högutbildade vilket i många fall innebär ett val av skolor som ligger längre bort. Socialt utsatta 
familjer och invandrarfamiljer väljer i större utsträckning skolor i närheten.47 Däremot påvisar 
Böhlmark och Holmlund att familjebakgrunden, som bland annat föräldrars utbildning och 
inkomst, fått en minskad betydelse på elevers resultat, utifrån data från 1989–2006 i årskurs 
9.48 Gymnasielevers, i studieförberedande program, resultat i förhållande till 
familjebakgrunden har även fått en minskad betydelse. Dock blev betydelsen mer markant 
mellan 1994–1999, när det målrelaterade betyget infördes. Det nya systemet medförde 
svårigheter att nå betyget godkänt, vilket i större utsträckning påverkade elever från 

                                                      
43 Vlachos. Betygets värde - En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor, 45-47. 
44 Östh, John, Andersson, Eva och Malmberg, Bo. School Choice and Increasing Performance Difference: A 
Counterfactual Approach. Urban Studies 50 no. 2 (2013): 1–19. DOI: 10.1177/0042098012452322, 11–16. 
45 Fredriksson, Peter och Vlachos, Jonas. Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att 
ha någon betydelse? 43–44. 
46 Böhlmark, Anders och Holmlund, Helena. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med 
likvärdigheten. Rapport/Institut för social forskning (SOFI). Stockholm. SNS förlag, 2011, 19. 
47 Malmberg et al. Det fria skolvalet ökar klyftorna mellan skolor i Resultatdialog 2013. Rapport/Vetenskapsrådet: 
4. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2013, 121–122. 
48 Böhlmark och Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten, 20–22. 
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lågutbildade hem. Den tidigare trenden mellan sambandet, familjebakgrund och studieresultat 
fortsatte dock under 2000-talet.49 
 

Påverkan i skolan 
Enligt en studie från Lärarnas Riksförbund har var femte lärare fått påtryckningar från rektor 
eller huvudmannen att sätta högre betyg, vilket sker i både enskilda samtal och under någon 
form av personalmöte. Detta är vanligt förekommande i konkurrensutsatta kommuner, men 
att det inte skulle finnas någon tydlig skillnad mellan kommunala eller fristående skolor. De 
utsatta lärarna låter sig i en tredjedel av fallen påverkas av sin rektors/huvudmans påtryckning. 
Anledningen till att lärarna låter sig påverkas gällande högre betygsättning beror på; velat 
behålla jobbet, ett lönekriterium, samt obehaglig stämning vid icke-gehör. Den majoritet som 
inte låter sig påverkas av påtryckningarna anser att; lärare ska stå för betygsättningen, man har 
en skyldighet som myndighetsutövare, samt en fråga för professionen. Samma studie påvisar 
dessutom att tre av fyra lärare vid gymnasieskolor vid konkurrensutsatta kommuner blivit 
utsatt för påtryckningar från någon annan än rektorn eller huvudmannen, vilket i huvudsak är 
från berörd elev eller föräldrar.50 Även Larissa Mickwitz, lektor i utbildningsvetenskap, studie 
påvisar att en problematik för många lärare är att rektor, föräldrar och eleverna själva förväntar 
högre betyg, samtidigt som betygsättningen ska vara rättvis, objektiv och likvärdig.51 Vid lägre 
betygsättning, framförallt vid underkänt betyg, kan lärare få negativa konsekvenser. Mickwitz 
hävdar att det är viktigt att lärare därför står emot olika påtryckningar, då det är ett tecken på 
professionalism och integritet.52 
 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I den framtagna forskningen diskuteras betygets betydelse och roll i skolan. Betyget kan 
fungera som ett informationsvärde och ett urvalsinstrument. Flera forskare ställer sig positiva 
till betyg som urvalsinstrument i jämförelse med bland annat högskoleprov. I lägre åldrar har 
urvalsinstrumentet ingen funktion utan det är först på högstadiet och gymnasiet detta blir 
aktuellt. Betygens betydelse har dessutom positiva och negativa effekter utifrån elevers 
socioekonomiska bakgrund, men också på låg- respektive högpresterande elever. Att avskaffa 
betyg skulle enligt forskningen ha en negativ inverkan gällande utbildningslängden för elever 
med lågutbildade föräldrar. Forskning anser också att det finns brister i dagens betygssystem, 
där problemen med likvärdighet gör det omöjligt att följa kunskapsutveckling över tid. 

De fristående skolorna har sedan 1990-talet varit mer generösa vid betygsättningen i 
förhållande till kommunala skolor. Skillnaden har dock minskat de senaste åren. Den ökande 
konkurrensen mellan skolorna som det fria skolvalet medfört påstås ha en negativ påverkan 
på skolornas kvalitet, då det leder till betygsinflation, en ökad differentiering mellan skolorna 
och en ökad skolsegregering. En annan problematik i skolan är hur lärare kan påverkas där de 
arbetar, då flera lärare i konkurrensutsatta kommuner har upplevt påtryckningar gällande sin 
                                                      
49 Böhlmark och Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten, 28-30. 
50 Lärarnas Riksförbund. Betygssättning under påverkan. Rapport/Lärarnas Riksförbund. Stockholm, 2014, 
12–19. 
51 Mickwitz, Larissa. Rätt betyg för vem? Betygsättning som institutionaliserad praktik. Lic. -avh., Stockholm: 
Stockholms universitet, 2011, 82. 
52 Ibid, 121. 
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betygsättning från; rektor/huvudman, föräldrar och elever. Detta medför att lärares 
professionalism och integritet spelar stor roll gällande betygsättning. 

Denna studie positionerar sig mitt i korselden av det heta samtalsämnet betygsättning. 
Förhoppningen är att denna studie kan göra ett stickprov i svensk skola för att se ifall 
likvärdighet är någonting som lärare själva kan anse vara möjligt att upprätthålla vid 
betygsättning. Studien väver in lärares upplevelser av sin egen profession, deras arbetsplatsers 
förhållningssätt och samhällets bild av betygsättning. Genom att ta med alla tre infallsvinklar 
är förhoppningen att bilden kan klarna något huruvida en lärare i dagens skola ges rätt 
förutsättningar för att kunna upprätthålla en likvärdig betygsättning. 

 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Studien söker att, med utgångspunkt från principal-agent teorin, beskriva hur lärare på olika 
skolor, kommunala och fristående, kan arbeta för att upprätthålla en likvärdig betygsättning, 
samt hur kommunikationen från Skolverket och de två olika huvudmännen kan upplevas av 
lärare. Principal-agent teorin introducerades av ekonomen Oliver Hart och utgår ifrån hur 
kommunikation fungerar mellan olika aktörer i ett företag. Teorin beskriver ett läge där ett 
företags huvudman (principal) tar beslut och hur utföraren (agent) kommer att verkställa 
dessa. Detta medför att företagets resultat kommer att påverkas av hur kommunikationen förs 
och hur besluten verkställs inom företaget, och huruvida huvudmannen och utföraren 
kommer att arbeta för företagets bästa eller för sitt eget bästa. I slutändan försöker teorin visa 
hur ett framarbetat beslut går genom olika instanser inom företaget för att sedan börja gälla 
praktiskt.53 
 
Genom att tillämpa principal-agent teorin till skolans värld ges Skolverket rollen som principal. 
Principalen formulerar de riktlinjer alla skolor ska följa, det vill säga styrdokumenten. Agenter 
blir i sammanhanget en skolas rektor (agent 1) och lärare (agent 2). Rektorn är den anställd 
inom skolan som oavsett huvudman ska styra över den enhet hen har organisatoriskt och 
pedagogiskt ansvar över. Läraren är den anställd inom skolan som ska genomföra 
undervisning med utgångspunkt ur Skolverkets styrdokument.  
 
Utöver ovan nämnda principal och agenter, kan dagens skolor ha antingen ett företag eller 
kommun som huvudman. Ifall skolsystemet fungerar som det ska, ska det inte spela någon 
roll huruvida skolans huvudman är en kommun eller ett företag. Både kommun och företag 
skulle i så fall bli agenter att utföra principalens beslut. Men vad händer ifall beslutskedjan inte 
fungerar som det är tänkt? 
 
Ett möjligt problem som skulle kunna uppstå är att kommun och företag istället för att vara 
agenter blir två rivaliserande principaler som konkurrerar om samma elever. Kommun 
och/eller företag arbetar i så fall utifrån en egen agenda, exempelvis marknadsföring för att 
                                                      
53 Hart, Oliver. An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm. Columbia Law Review 89 no. 7 (1989), 
1757–1774 (se 1758–1760). DOI: 10.2307/1122818 

 



16 
 

locka elever att gå på just sin skola. På så sätt skulle det faktum att Sverige idag har två olika 
huvudmän inom skolan kunna leda till att konkurrens påverkar hur undervisning bedrivs och 
hur betyg sätts. Kommunens och företagets roll i modellen nedan är därför inte helt inringad. 
 

 
Bild 1. Beslutskedjan enligt principal-agent teorin i ett skolsammanhang. 
 
Teorin om principal-agent problemet har valts för att kunna ge en inblick i hur lärarna inom 
de tillfrågade skolorna arbetar för en likvärdig bedömning, och huruvida det föreligger att 
betygsättning blivit ett sätt för skolor att locka till sig elever till skolan eller inte. Då studien 
tar språng ur denna teori, genomsyras den av frågan om beslutskedjan från det politiska 
beslutet till utförandet av läraren fungerar som den ska eller inte. För att en likvärdig skola ska 
vara möjlig krävs att alla arbetar på samma sätt med de styrdokument Skolverket etablerat. 
Frågan är vem rektor och lärare är lojal mot – Skolverket eller arbetsplatsen?  
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Resultat 
 
Här redovisas resultatet av lärarnas upplevelser av betygsättning i dagens skola. Resultatet 
består av tre större teman som täcker in var och en av studiens huvudfrågeställningar. Då de 
tre olika teman täcker varsitt relativt stort område, används underteman för att tydliggöra vad 
som beskrivs i respektive del. Vidare tydliggörs resultatet av respondenternas uppfattningar 
med citat från intervjuerna. 
 

Betygsättning – ett komplicerat hantverk 
Detta tema beskriver respondenternas erfarenheter av och åsikter om styrdokumentens 
utformning som stöd vid bedömning och betygsättning. Vidare diskuteras hur 
förväntningarna på en lärare och en elev har förändrats. 
 
Hur ska styrdokumenten tolkas? 
När den nya läroplanen för gymnasiet skulle sjösättas år 2011 ställdes hela lärarkåren inför 
flera stora förändringar. Ett nytt betygssystem innebar förändrade krav på vad som krävdes 
av en elev. Likaså blev de olika ämnenas kursinnehåll mer centralstyrt än tidigare. Under 
intervjuerna har det framkommit att övergången till de nya styrdokumenten inte varit helt 
smärtfri för flera av respondenterna. Cecilia gavs som lärare uppdraget att bedriva sin 
undervisning enligt de nya riktlinjerna: 
 

De nya kunskapskraven har varit väldigt otydliga, många lärare har uppfattat det otydligt. Det gick 
ju så snabbt. Jag var på många av Skolverkets konferenser då, och frågade man hur de hade tänkt 
med exempelvis begreppet ”komplext” så fick man inget stöd i början. Det var ju noll och intet. 
Nu börjar det sippra ut lite så där; komplext innebär att faktan ska vara innehållsrikt och exakt 
och så där, men nu har vi ju haft det här några år. I början kände sig många vilsna och utlämnade, 
det fanns inga exempel. När man skriver en sak så har man ju en bild eller föreställning av vad det 
skulle innebära, men nej… Så det har ju varit svårt för oss. 

 
Elliott menade att ”man har sett det i hela Sverige, alltså en viss betygsinflation. Och hur man 
tolkar de här betygskriterierna”. Trots det mer centralstyrda innehållet, menade Elliott att 
kursinnehållet beror mycket på vilka elever man har – någonting politiker kanske inte tagit i 
beaktning: 
 

Jag upplever också att styrdokumenten är överambitiösa, politiken petar nya saker hela tiden utan 
att ta bort andra. Man ska göra allt man kan tänka sig i alla kurser, men verkligheten är ju inte 
sådan, utan att man måste kunna lyssna in elevgruppen. Att bedöma professionellt: vad är viktigt 
och vad är viktigast? Där tror jag det är viktigt att läraren har den här friheten att styrdokumenten 
inte blir för detaljerade. 

 
Att tolka och sålla i kursinnehållet har återkommit under intervjuerna. Det har stundtals 
funnits delade meningar bland respondenterna huruvida de själva som lärare ska gå in och 
tolka styrdokumenten. Det tycktes inte heller finnas tydliga riktlinjer från Skolverket hur en 
lärare ska förhålla sig till styrdokumenten. Läraren Adam ansåg att det inte ska vara upp till 
eleverna att sitta på styrdokumentskunskaper. Adam förklarade att han förenklar och förklarar 
styrdokumenten för eleverna för att göra det tydligt för dem vad som gäller. Elliott beskrev 
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att han inte skriver om styrdokumenten för eleverna, då han menade att eleverna då får se 
hans egen tolkning av styrdokumenten. Istället låter han eleverna arbeta med styrdokumenten 
som de är skrivna från början och går istället igenom begreppen med eleverna. 
 
En gemensam nämnare har under intervjuerna varit att stödet från Skolverket under 
styrdokumentens sjösättning år 2011 kunde varit mer omfattande. Läraren Daniel menade att 
en diskussion kring vad de nya nivåerna egentligen innebar hade hjälpt honom i början: 
 

Jag tycker väl inte att de underlättar särskilt mycket. De har ju dom här kommentarerna som finns 
till om man kollar på skolverkets hemsida. ”Ja, det här begreppet innebär det här”, men alltså jag 
vet inte. Personligen så ger inte deras stöd mig någon nytta i hur jag ska bedöma saker. Jag hade 
behövt ha mer diskussioner i så fall med ”hur har dom tänkt kring detta?”. Hur är en uppgift som 
ligger på den här nivån exempelvis? Vad är det för typ, vad är det som den ska vara ute efter på en 
A-nivå för det här arbetsområdet kring det här kunskapskravet? Vad är det för typ av resonemang 
man ska vara ute efter? 

 
Angående den nya betygsskalan (A-F) ställde sig samtliga lärare positiva till dess utformning 
då det upplevdes som mer rättvist än föregående system, även om det enligt Cecilia gjort att 
elever lätt kan tro att de presterar sämre än vad de faktiskt gör. Hon menade att de utökade 
betygsstegen, i kombination med tuffare kunskapskrav, gjort att elever som tidigare hamnade 
på ett MVG inte nödvändigtvis skulle erhålla ett A med dagens mått mätt. För att nå ett 
godkänt betyg enligt de föregående styrdokumenten kunde det räcka att eleven hade lite 
faktakunskaper, menade Cecilia. Nu, förklarade hon, kommer andra förmågor in direkt på E 
där eleven bland annat förväntas kunna analysera. Trots att respondenterna ställt sig positiva 
till det nya betygssystemet, kan omstruktureringen ha fått som konsekvens att de elever som 
var först med att få betygen A-F möjligen erhållit ett lägre betyg mot hur de presterade. Elliott 
blickade tillbaka till de första åren med det nya betygssystemet: 
 

Ja., det var ju… till exempel första året var det nästan omöjligt för en elev att få A. Det var betydligt 
enklare att få MVG i det gamla betygssystemet. Samtidigt ska de här eleverna som har A tävla med 
de som har MVG i betyget, i att konkurrera till högskolan. De som får betyg idag, så är det nog 
något enklare att få ett A än vad det var för ett par år sedan. Det är min bestämda övertygelse att 
det är så. Därför kan man säga att det är lite misslyckande av de som har gjort betygskriterierna, 
att de kan tolkas olika. 

 
Att med nya direktiv behöva börja om från noll är någonting som återkommit under 
intervjuerna. Likt citatet ovan beskriver, har de senaste årens förändringar utmanat 
respondenterna att reflektera över sin betygsättning, i vissa fall mer och i vissa fall mindre. Det 
har av intervjuerna i varje fall framkommit vikten av den beprövade erfarenheten vid 
betygsättning, vilket behandlas i kommande undertema. 
 
Den beprövade erfarenheten 
I en reformintensiv skola har en lärare inom den svenska skolan fått se många nya förändringar 
under årens lopp. Då den senaste reformen ännu är relativt färsk kan det vara svårt att utröna 
dess effekter på skolan. Däremot har det framkommit under intervjuerna med lärarna att en 
övergång till nya styrdokument kan vara energi- och tidskrävande för inte minst lärarna, men 
även eleverna. Intervjuerna gav ändå ett litet sken av att det extra arbete lärarna får lägga ner 
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för att lära sig det nya sättet att bedöma ändå lönar sig – om man som lärare väljer att ta sig 
an uppgiften som något motiverande. Adam beskrev att han haft ett ämnesmöte för ett par år 
sedan där samhällskunskapslärarna satt och blindtestade varandra. En lärare hade med sig ett 
betygsatt svar från en elev till Adam och de övriga lärarna, men inte berättat vilket betyg som 
hade satts. Läraren delade ut kopior av svaren för de andra lärarna att läsa och uppskatta vad 
eleven skulle få för betyg. Åtta lärare deltog och på tre av bedömningarna skilde sig betygen 
åt. Adam menade att han vid tidpunkten för blind-testet inte hade fått någon 
kompetensutveckling, utan att betygen hade kommit först, och lärarna på skolan hade fått lära 
sig ”as we go”. 
 
Både Cecilia och Daniel berättade att de genom åren arbetat fram någonting som skulle kunna 
förklaras som ”standardsvar”, där de på förhand vet vilken typ av svar som kommer att 
generera ett visst betyg. Daniel mindes tillbaka hur det var när han var nyutexaminerad lärare: 
 

Det är ju inte så svårt längre, för att man är så van och man vet exakt vilken typ av ord och begrepp 
och formuleringar man ska leta efter för respektive betygssteg för respektive uppgift i princip. 
Man har ju gjort det förut. Men i början tar det ju väldigt lång tid att titta på det och gå igenom 
det och man överkommenterar allting nästan, fast det inte egentligen ger eleven eller dig själv 
någonting. Det behövs nog, det behöver man nog mer av tror jag när man utbildar sig till lärare, 
för det är ju bara att du får allt i knät och helt plötsligt ska du sätta betyg. Betyg sätter du ju inte 
förrän i slutet av året men ett omdöme i alla fall. Och det kan vara nog så svårt, för man ska kunna 
ge det på ett konstruktivt sätt så att eleven också kan ta till sig på rätt sätt och utvecklas och så 
där. 

 
Standardsvaren var någonting både Cecilia och Daniel upplevde har kommit naturligt med 
erfarenheten. Även Elliott menade att den erfarenhet han sitter inne med är någonting han 
värderar som ett viktigare inslag när det kommer till betygsättning än vilka styrdokument som 
gäller: 
 

Man blir friare och friare desto längre man har arbetat i skolan. Det är mycket med det här 
beprövad erfarenhet som man vet vad som fungerar. Man blir mer flexibel gentemot olika 
elevgrupper, och man följer inte de lika slaviskt längre (läs: styrdokumenten) som jag gjorde i 
början, utan det blir mer sunt förnuft. 

 
Ett möjligt problem som belysts under intervjuerna har varit att det nya betygssystemet är 
tuffare än det föregående, och att elever mycket väl kan ha kommit i kläm under de första åren 
efter 2011 års skolreform. Cecilia menade att betygsinflationen inte längre påverkar hennes 
betygsättning som det gjorde tidigare, och att även eleverna är mer vana nu. Då flera lärare 
upplever att styrdokumenten inte givit dem något vidare stöd, har flera lärare talat om vikten 
av att falla tillbaka på en beprövad erfarenhet. Detta faller även in på kommande undertema 
där subjektivitetens problem och tidspressen spelar in vid en lärares betygsättning. 
 
Den subjektiva och tidspressade läraren 
Då beprövad erfarenhet och en viss oklarhet i hur en lärare förväntas arbeta med 
styrdokumenten diskuterats i de två tidigare underteman, riktar denna del in sig på ytterligare 
en aspekt som framträtt under intervjuerna – förutsättningarna för en lärare när en bunt prov 
läggs på ens bord. Respondenterna har reflekterat över hur deras subjektivitet skulle kunna 
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spela in vid betygsättning och hur de arbetar för att motverka den. Kopplat till diskussionerna 
kring subjektiviteten belystes även den tidspress flera av respondenterna upplevde. 
 
Bengt ansåg att det är farligt att komma elever för nära, då man lätt kan få förutfattade 
meningar om elever och låta det påverka betygsättningen. Bengt förklarade att hans sätt att 
motverka detta var att avidentifiera de examinerande uppgifter eleverna lämnade in. Cecilia 
menade också att det är svårt att upprätthålla en likvärdig betygsättning i skolan, då det alltid 
finns någon form av subjektivitet vid bedömning. Vidare menade Cecilia att 
klassammansättning och undervisningstid, exempelvis 32 elever under två pass i veckan, är två 
variabler som påverkar kommunikationen med elever. En lärare förväntas att få mycket gjort 
under förhållandevis lite tid. Cecilia och Adam menade att ett underkänt betyg (F) leder till 
mycket extraarbete, vilket kan spela in när det kommer till betygsättning. Adam utvecklade 
resonemanget: 
 

Jag skulle vilja påstå att det är oerhört enklare att sätta ett E istället för att sätta ett F, för det 
besparar dig så mycket tid. Det är på något sätt att det finns ett dolt syfte med, att det ska vara så 
krångligt att man hellre vill ha ett E in i systemet på något sätt, och då blir det ju mycket med 
särskilda anpassningar och att du måste dokumentera detta. Du måste som lärare ansvara för att 
förklara varför eleven inte har fått E. 

 
Elliott trodde att lärare generellt sätt känner sig misslyckade om man underkänner för många. 
Vidare upplevde han att lärare idag behöver lägga ett större fokus på att ha ”ryggen fri” än 
tidigare genom att påvisa att diverse åtgärder satts in. Att göra detta, menade han, innebär att 
lärare har mindre tid och energi åt att följa upp vilka eventuella effekter samma åtgärder har. 
Daniel menade att fördelningen av innehåll mellan kurserna skapar en tidspress för honom 
som lärare. Daniel hänvisade till den stora skillnaden mellan kurserna 1a1 och 1a2 i 
samhällskunskapsämnet. Vidare ansåg han att betygsättningen är svårare idag, då fler steg 
innebär en större noggrannhet av läraren som ska bedöma. I det föregående systemet, menade 
Daniel, kunde man som lärare motivera ett betyg genom att säga ”nej du har faktiskt inte nått 
upp ända hit, då är det inte mer än ett VG”. Avslutningsvis resonerade Daniel över att 
styrdokumenten idag är utformade så att man som elev kan misslyckas: 
 

Sen är det ju så att det nya betygssystemet, ända sedan G/VG/MVG infördes så har det ju varit 
lättare att misslyckas, och det måste man ju förstå. För när det var 1-5 så kunde du få en etta och 
då var det fortfarande ett snitt, eller hur? Men nu sen de ändrade det så kan du ju bli underkänd 
och när man kan bli underkänd så kan man misslyckas på ett annat sätt, och då blir det en annan 
press på att man ska få igenom dem, som inte de andra lärarna hade på sig. 

 
Flera av respondenterna har också belyst att lärare och elever kan ha olika inställning till vad 
läraren ska skriva i slutet av exempelvis ett prov. Detta tas upp i kommande undertema. 
 
Kommunikationen med elever 
I undertemat Hur ska styrdokumenten tolkas? diskuterades lärarnas inställning till 
styrdokumentens utformning och hur de själva arbetade med dem. I detta undertema 
behandlas respondenternas uppfattning om och erfarenheter av kommunikation med elever i 
samband med betygsättning. 
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Adam, Bengt och Cecilia och Daniel förklarade alla fyra att de upplever en betygsfixering 
bland eleverna i dagens skola och att det kan komplicera hur de som lärare kommunicerar 
med sina elever. Det är resultatet som eleverna vill åt, snarare än den formativa bedömning54 
som respondenterna själva har förespråkat. Daniel förklarade att eleverna bara vill veta vilken 
nivå de är på, inte hur de kan bli bättre på det de bedömts på. Vidare förklarade han att ”så 
länge systemet ser ut som det gör kommer det fortsätta vara så”. Bengt beskrev hur han 
jobbade och hur det mottogs av hans elever: 
 

Jag hade några uppsatser i historia som jag lämnade tillbaka och hade skrivit en A4 med 
kommentarer med formativ bedömning om vad de skulle tänka på när de skriver uppsats. Sen så 
hade jag också satt betyg. Och de läser ju inte det jag skriver, utan det är bara betygen, vad det står 
där nere. Då diskuterade vi det – ”hur sjutton ska man komma ifrån det här då?”. En formativ 
bedömning handlar ju mycket om hur du ska få eleven att gå vidare. ”Här befinner du dig just nu 
och så ska du vidare till nästa steg, och vad ska du tänka på nästa gång när du gör något liknande, 
som uppsatsskrivning som du kommer att få göra hela tiden, från gymnasiet och högskola eller 
universitet”. 

 
Under intervjuerna framkom flera liknande beskrivningar om formativ bedömning, där vikten 
av att kommunicera med eleverna under resans gång betonades. Respondenternas 
beskrivningar ligger i linje med hur Skolverket resonerar kring formativ bedömning. Däremot 
har det av intervjuerna framkommit att det inte är självklart att lärare och elever ser likadant 
på bedömning i allmänhet och vad som ska ingå i bedömning i synnerhet. Flera av 
respondenterna har påvisat att kommunikationen med elever om bedömning och 
betygsättning tar upp mycket tid och energi, samtidigt som de upplever att elever inte sällan 
väljer att enbart fokusera på resultat. Cecilia menade att det tar lång tid att vinna över eleverna 
när det gäller formativ bedömning, men att eleverna uppskattar det när de väl förstått syftet 
med den formen av bedömning. Eftersom kunskapskraven blivit tuffare, menade hon, 
uppfattar eleverna detta som att de har sämre betyg och att det då gäller att förklara att skolan 
helt enkelt blivit lite tuffare. Avslutningsvis förklarade Cecilia hur hennes elever ser på betyg i 
dagsläget: 
 

Eleverna blir ju galna ”MEN VAD HAR JAG FÖR BETYG?! SÄG ETT BETYG!”. De vill titta 
på sista sidan. Det där med att kommunicera, att tydliggöra vad det är vi ska träna… När eleverna 
kommer till insikt att de i slutändan kommer, troligtvis, vinna på det här - då kan man få med 
dom. Men det tar ju tid… Formativ bedömning tar ju tid och jag tycker att det är svårt. Jag känner 
ju att jag hela tiden tränar mig själv, att testa med nya matriser. Hur kan det förklara för eleverna 
på ett kanske mer effektivt sätt? 

 
Temat Betygsättning – ett komplicerat hantverk har berört hur respondenterna förhåller sig till de 
styrdokument som kom till i samband med den stora skolreformen år 2011. Kommande tema 
handlar om hur respondenterna upplevt att deras arbetsplats kan spela in vid betygsättning. 
 
 

                                                      
54 Skolverkets definition av begreppet: ”En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för 
undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att 
återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.” 
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Att komma till sin arbetsplats 
Detta tema avspeglar respondenternas erfarenheter och åsikter gällande hur skolor arbetar vid 
betygsättning, både rektorns och lärarnas roll. Dessutom återges eventuella rykten inom 
lärarkåren gällande hur fristående och kommunala skolor fungerar.  
 
Var är den pedagogiska ledaren? 
Gällande rektorns roll som pedagogisk ledare visade respondenterna på blandade erfarenheter, 
där Adam, Bengt och Cecilia till viss del efterfrågade mer ansvar av rektorn vid organisering 
av skolans arbete med betygsättningen överlag. Arbetslagsmöten mellan lärare var ett 
återkommande exempel på detta, likt Bengt förklarade:  
 

Och att säga att: ”Ni får träffas när ni vill”, som vissa rektorer gör, eller säger något i stil med att: 
”Jag förutsätter att ni träffas med jämna mellanrum”, det är flummigt, det håller inte. 

 
Cecilia gav exempel på hur rektorn vid något tillfälle försökt organisera möten mellan lärare 
på olika skolor för att diskutera betygsättning, men att mötena aldrig blev av eftersom de lades 
utanför lärarnas arbetstid. Adam förklarade att rektorernas arbete med att rekrytera elever tar 
upp mycket av deras tid, vilket innebär att det pedagogiska arbetet hamnar utanför deras 
arbetsuppgifter: 
 

Framförallt så är det ju, något jag själv är kritisk över hur hela organisationen fungerar, den här 
skolmarknaden. Alltid under den här tiden så blir det oerhört mycket fokus på att rekrytera elever, 
med skolmässor med mera. Och sen så är det ju nagelbitare när de här portalerna öppnar och 9:e 
klasserna söker i januari, 2-3 veckor där, när man följer statistik […]. Det är oerhört mycket fokus 
på den biten när det är så kortsiktigt. 

 
Däremot förklarade Adam att skolledningen hade försökt implementera pedagogiska 
planeringar för lärarna att skriva, detta för att eleverna ska få struktur och för att ledningen 
ska kunna följa lärarnas arbete. Adam menade att en sådan implementering snarare skapar en 
bristande tillit till lärarnas arbete. Elliotts skola hade den struktur en del av respondenterna 
efterfrågade, där rektorn organiserade arbetslagsmöten, men dessutom kontrollerade dem 
genom att göra besök eller få skriftliga rapporter från dem.  
 
Ingen av lärarna påvisade något direkt inflytande eller tryck från rektorn vid betygsättning, 
utan diskussionerna landade snarare i rektorns arbete med att organisera ett stöd i form av 
samarbeten mellan lärare. Daniel förklarade att han inte känt stöd ovanifrån och att detta inte 
heller behövts. Däremot förklarade han att rektorn tar diskussioner kring elever som inte 
klarar ”E-gränsen” för att hjälpa läraren med dessa elever, vilket Daniel snarare såg som ett 
hjälpmedel och inget tryck ovanifrån: 
 

[…] det kan ju vara så här om vi märker att det inte går så bra, om det nu skulle vara så att det inte 
gick så bra i min kurs i någonting med en klass, då är det klart att jag blir pressad och får frågan 
”varför funkar det inte så bra här?”. ”Vad gör du för att ändra om så att dom här klarar sig?”. Då 
blir det ju givetvis ett ingrepp i min pedagogik, men det handlar inte om att det kommer ovanifrån 
att ”du måste göra så här” utan då blir det ju en diskussion med andra ”hur gör ni med gruppen?”, 
”är det ett allmänt problem med alla, hur gör vi då, vilka behöver vi sätta in extra åtgärder på?”. 
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Elliott förklarade att rektorn endast hade inflytande på lärares betygsättning vid eventuella 
tjänstefel eller om läraren själv, i efterhand, ville ändra elevers betyg och att det i så fall behövde 
finnas en motivering till detta. Rektorns roll i skolan och lärarnas betygsättning har diskuterats 
i detta undertema. I kommande undertema behandlas hur respondenterna sett på samarbete 
mellan lärare vid betygsättning. 
 
Vikten av att sträcka ut sin hand 
Respondenterna hade överlag en positiv syn på samarbete mellan lärare, men det faktiska 
samarbetet visade sig skilja mellan de olika skolorna. Adam och Bengt efterfrågade större 
utsträckning av samordnade möten inom ämnesområdena. Adam förklarade: 
 

Överlag kan det finnas ett ganska stort dåligt självförtroende på det man har gjort. Det är liknande 
när man ska dela med sig material, vissa verkar inte vilja göra det då de tror att det inte är tillräckligt 
bra. I betygsättning finns det någon slags ovilja, av många anledningar, att samarbeta så pass 
mycket som skulle behövas. Det gäller både betygsättning och materialutbyte […]. Lärarkulturen 
är väldigt individualistisk, det är den.  

 
Enligt Adam satt lärarna inte ämnesvis på skolan, vilket förhindrade det dagliga samarbetet 
mellan lärarna. Dessutom påvisade han att samordnade möten gällande betygsättning har skett 
periodvis, och för tillfället väldigt lite. Bengt hade liknande utlägg, där han ansåg att skolan 
borde samordna ämnesmöten gällande betygsättning i större omfattning. På Elliotts skola 
hade man ett system för regelbundna möten mellan lärare, där ämneslagen träffades två gånger 
i månaden, varav betygsättning ofta diskuterades. De strukturerade mötena ansåg Elliott gav 
ett gott samarbete mellan lärarna inom de olika ämnesområdena. Som motsatsen till detta 
framhävde Daniel det spontana, då hans skola inte hade några samordnade möten, utan 
mötena skedde snarare på eget bevåg av lärarna. 
 
Daniel såg sig själv som en mentor för de andra lärarna, där han gärna hjälpte dem vid 
betygsättning, men sökte själv inte samarbete vid betygsättning med andra lärare. Detta 
berodde på erfarenhet enligt Daniel, då rutinen gjort honom säker i sin betygsättning. Däremot 
ansåg Daniel att det var viktigt med kommunikationen mellan lärarna inom ämnena, för att 
inspirera varandra. Vidare förklarade Daniel att skolan i större utsträckning försökte arbeta 
med att kombinera olika ämnen, för att på så sätt utvidga det ämnesöverskridande samarbetet. 
Bengt lyfte fram sambedömning som ett viktigt verktyg för lärare, något han själv använt vid 
betygsättning av nationella prov men begränsat i övrigt. Cecilia berättade att hon hade ett gott 
samarbete med sina kollegor vid både betygsättning och planering av arbetsområde, både inom 
ämneslaget men dessutom ämnesöverskridande. Cecilia förklarade: 
 

Det är ju kul att jobba ihop, och det ger också lite trygghet. Det är ju rättssäkerhet, det går ju inte 
att komma ifrån. Det finns ju lite olika vägar, först och främst rättning. Där försöker vi hjälpa 
varandra. 

 
Vidare förklarade Cecilia att hon trodde att ”eleverna uppfattar det som rättssäkert när flera 
lärare varit med”. Respondenternas olika arbetsplatsers arbete har visat sig skilja från varandra. 
Det har dock inte uppmärksammats några tydliga indikationer på större skillnader mellan 
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fristående och kommunala skolor gällande betygsättning. Under intervjuerna berättade 
däremot vissa respondenter om sina erfarenheter med att arbeta både på fristående och 
kommunal skola, vilket tas upp i kommande undertema. 
 

Berättelser från kommunala och fristående skolor 
Berättelser från kommunala och fristående skolor har grundat sig i respondenternas egna 
erfarenheter i de båda skolformerna, samt hur de uttryckt dessa. På frågan gällande skillnaden 
mellan fristående och kommunala skolor har respondenterna svarat utifrån sina egna 
erfarenheter på andra skolor som de tidigare arbetat på.  
 
Adam förklarade att den stora skillnaden på den fristående skolan han arbetade på tidigare 
och den kommunala skolan han arbetade på nu framförallt var lärarnas integritet. Adam 
uppfattade att lärarna på den kommunala skolan hade haft mer integritet, vilket förhindrade 
samarbete mellan lärarna. På den fristående skolan innebar det motsatt att lärarna hade ett 
bättre samarbete, vilket dessutom grundade sig i att det inte fanns så många erfarna lärare, 
förklarade Adam. Att kollegornas integritet var mindre innebar även att man skulle följa 
skolans koncept och förväntades göra det som sades. Adam förklarade att ”det var ju det som 
[var] det viktigaste, där kunden blir kung så du får lägre status”. Vidare berättade Adam: 
 

Där kan [man] definitivt känna press på sig, för där visste man ju att skolledaren satt och läste, 
och hade koll på vilket betyg man satt. Jag fick en liten insikt i hur det var att leva i DDR kanske, 
man känner sig lite övervakad på något sätt. 

 
Adam förklarade att lärarna kände en press från rektorn när det gällde att godkänna eleverna 
i kurserna på denna fristående skola, han berättade om två exempel på detta: 
 

[…] en lärare i naturkunskap som tog med sig en hel klass till sin sommarstuga och grillade korv 
så fick de G på kursen, Naturkunskap A. Ett annat tillfälle, eftersom rektorn kan ändra betyg, så 
var det en rektor som hade gått in och ändrat en lärares betyg för att han tyckte att läraren hade 
satt för många IG. Där var det ju verkligen direktstyrning. 

 
Bengt berättade om negativa erfarenheter från en fristående skola han tidigare arbetat på, där 
det fanns ett tryck från ledningen att sätta högre betyg än vad resultatet visade. Dessutom 
förklarade Bengt att skolan hade en så kallad ”kostnadsjakt”, där ledningen hade fokus på att 
snarare gå i vinst än att förbättra utbildningen för eleverna. Vidare kritiserade Bengt systemet 
som tillåter skolor att ta ut vinster, då detta inte ökar kvaliteten på skolorna. Dock ansåg Bengt 
att det fria skolvalet teoretiskt sett skulle kunna höja kvaliteten bland skolorna. Bengt berättade 
även om sina negativa erfarenheter på en kommunal skola han tidigare arbetat på, där lärarna 
hade en nonchalant inställning till betygssystemet och styrdokumenten överlag. Vissa lärare 
hoppade över avgörande moment av kurser. Bengt förklarade dessutom: 
 

Där jag upplevde att det verkligen var snäll betygsättning, överlag. Det kan jag uppleva att det var 
en betygsinflation på hela skolan […]. Men då var det inget som kom från ledningen, utan istället 
kom från medarbetarna tycker jag. 
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Temat Att komma till sin arbetsplats har behandlat hur respondenternas arbetsplatser arbetat 
med betygsättning, samt respondenternas syn på detta. Vidare har temat tagit upp hur vissa 
fristående och kommunalskolor arbetat med betygsättning på ett icke förtroendeingivande 
sätt, utifrån respondenters egna tidigare erfarenheter. Kommande tema berör lärares syn på 
betygssystemet i helhet, samt respondenternas åsikter gällande yttre omständigheter vid 
betygsättning. 
 
Hur skolan präglas av samhället vi lever i 
 
Detta tema berör hur samhällets inställning till skolan skulle kunna påverka skolan i allmänhet 
och hur en lärare arbetar vid betygsättning i synnerhet. Detta utifrån respondenternas egna 
upplevelser. 
 
Elever och lärares syn på betyg 
Respondenterna menade att elever idag har en relativt enformig syn på betyg, vilket kunde ha 
en viss påverkan på lärarnas betygsättning. Lärarna själva förmedlade även sina åsikter om 
betygsättning och betygssystemets konstruktion.   
 
Enligt samtliga respondenter låg mycket av elevernas fokus på att uppnå ett specifikt betyg. 
Adam förklarade att elever ofta ställer frågan: ”[…] vad ska jag göra för att få det betyg jag vill 
ha”. Adam menade att elevernas betygshets tagit bort själva intresset för det ämne han 
undervisar i, då fokus lagts på de mål som eleverna bör uppnå för att få ett specifikt betyg 
framför de kunskaper och färdigheter som ska utvecklas. Cecilia ansåg att betyg förstörde 
hennes undervisning, då det styrde innehållet i hennes ämnen. Det förhindrade dessutom 
elevernas möjligheter att utveckla sin bildning i respektive ämne. Vidare förklarade Cecilia att 
betygen även kan ses ur ett positivt perspektiv, då det är en form av konkurrens mellan 
eleverna som får dem att prestera. Hon fortsatte: 
 

Sen kan man ju säga att när betygssystemen fungerar som mest så är det ju en hjälp, visst, det är 
ju så det är. När jag lyckas och det blir bra så inser jag att betygen är en hjälp för eleverna att förstå 
sitt eget lärande och förstå vad de gjort bra och så där. 

 
Daniel förklarade att det ideala vore om skolan handlade om elevernas personliga utveckling, 
samt att läraren ska få ut det bästa av varje elev. Däremot är betygssystemet snarare konstruerat 
som ett instrument, där eleverna ska få en specifik bokstav, betyg, för att nå ”nästa steg”. 
Daniel förklarade vidare: 
 

[…] ”hur ska du ge mig mer kunskap om det här, kan du inte informera mig mer om det här så 
att jag känner mig mer upplyst?” […] De har ju inte det fokuset utan de vet ju att det bara är ett 
instrument för att ta sig till nästa steg, för att samhället ser ut så, så det är ju inte så konstigt heller. 
Det är svårt att komma ifrån det. 
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Elliott förklarade också problemet: 
 

Vi har ju ett samhällsuppdrag som lärare och ibland kan jag känna att många elever går i skolan 
för att få ett betyg, och det är ju inte det viktiga egentligen utan att man ska få kunskap, som man 
har nytta av. 

 
Vidare kopplade Elliott att denna så kallade betygshets skulle leda till ökad stress bland 
skolungdomarna, vilket i sin tur medför att fler mår psykiskt och fysiskt dåligt. Även Bengt 
sade att det fanns ett ökat tryck på just betygen hos eleverna, men att lärare själva väljer hur 
mycket man vill prata om det för att på så sätt undgå denna trend.  
 
Adam hade erfarenhet av att arbeta i ett internationellt betygssystem, där eleverna 
examinerades på vårterminen i årskurs tre och endast hade mindre tester innan det. Detta 
system ansåg Adam som positivt, då hysterin kring att mäta elever då försvann och det blev 
en lugnare stämning bland eleverna. Bengt förklarade, utifrån andras erfarenheter, att ett 
sådant system gav mer bestående kunskap hos eleverna än vad det svenska betygssystemet 
ger. Det har av respondenternas reflektioner även framkommit att många i det svenska 
samhället har mycket att säga om den svenska skolan, vilket behandlas i nästkommande 
undertema.  
 

”Alla är ju experter om skolan” 
Detta undertema beskriver hur respondenterna förhållit sig till samhällets åsikter om skolan 
och hur dessa skulle kunna påverka lärare i deras yrkesroll. 
 
Samtliga respondenter nämnde i intervjuerna att de flesta har åsikter om skolan, då alla har 
gått i skolan och därmed tror sig veta hur skolan fungerar och hur den borde fungera. Cecilia, 
Daniel och Elliott ansåg att den negativa bilden skolan framställs av medierna påverkar såväl 
folks åsikter som skolan i sig. Cecilia berättade: 
 

Först och främst tror jag att det handlar om media i princip anser att vi inte klarar av vårt jobb, 
att vi bedömer olika. Det följer ju medielogiken, det är dramatiken och det negativa man skriver 
om. 

 
Medierna framställer endast det negativa om skolan, då det är detta som är intressant och 
spännande att läsa om. Cecilia berättade vidare om personliga erfarenheter där hennes 
yrkesroll ifrågasatts av utomstående parter, bland annat gällande de negativa resultaten i skolan 
som medierna framställer, men även att lärares arbetsbörda har ifrågasatts då de exempelvis 
har fler semesterdagar. Vidare förklarade Cecilia att folk i allmänhet tror att skolan endast 
fungerar som ett ”mått” för eleverna, där den avgör vilken utbildning eleverna ska vidare till, 
och inte att skolan är ett verktyg för elevernas utveckling. Liknande utläggning kring mediernas 
syn på skolan hade Elliott, att ”man kan säga att debatten om skolan är […] rätt destruktiv”. 
Denna syn var enligt Elliott förödande för lärarna, då den påverkar deras lust att arbeta och 
vara positiv till eleverna. Därför tyckte Elliott att en positiv atmosfär på skolan man arbetar 
på är viktig, där man vågar stå upp för lärarna och hur skolan arbetar. Daniel ansåg att folks 
egentliga okunskap om skolan var en orsak till den negativa synen på lärare och skolan i sig. 
Vidare förklarade Daniel att lärarnas arbetsbörda har ökat, då elevernas behov har ökat och 
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undervisningen i sig endast är en del av yrkesrollen. Lärare ansvarar dessutom för den ”sociala 
biten” där varje elev ska anpassas in i skolan, vilket lärarna inte får tillräckligt med resurser till 
enligt Daniel. Vidare berättade han: 
 

[…] jag jobbar i en skolvärld som jag inte trodde att jag skulle jobba i när jag började bli lärare, 
eller när jag läste till lärare så trodde jag att det skulle se ut som när jag själv gick i skolan, fast lite 
bättre. Men det har ju inte blivit så, utan det är ju på väg åt andra hållet. 

 
Bengt ansåg att skolan präglas av att alla ska ha åsikter om skolan, och alla ska vara med och 
bestämma om skolan. Detta kopplade han till hur elevdemokrati har blivit centralt i skolan, 
där ”elever ska påverka [undervisningen] när du själv är utbildad att göra det”. Detta ansåg 
Bengt inte vara fel, men att det i sin tur bakbinder lärarens roll och begränsar arbetet med 
skolans mål. Utöver de från skolan utomstående parterna, finns dessutom föräldrar till 
barn/ungdomar i skolan. Deras inflytande på lärarna förklaras i nästa undertema. 
 
Är läraren ensam om att sätta betyg? 
Respondenterna fick frågan gällande föräldrarnas försök till inflytande på det betyg läraren 
sätter på deras barn, vilket samtliga respondenter svarade att de inte hade varit med om. 
Däremot svarade en del respondenter att kollegor hade blivit utsatta för påverkansförsök av 
föräldrar. Dessutom diskuterade respondenterna föräldrarnas roll i skolan, men också 
elevernas roll när det kommer till betygsättning. 
 
Adam förklarade att han ofta hör från kollegor att föräldrar idag lättare kan försöka påverka 
lärares betygsättning, vilket möjligen kan påverka lärares betygsättning. Bengt gav ett konkret 
exempel på detta, där en förälder till en elev på skolan försökte påverka flera lärares 
betygsättning av eleven. Detta genom att skicka en elevbedömning från en annan skola i Asien, 
och på så sätt göra en jämförelse mellan skolorna för att på så sätt påvisa hur eleven egentligen 
borde bedömas. Vidare förklarade Bengt att föräldrar ibland frågade: ”Hur kan min pojk inte 
få ett A i historia?”, men att detta inte måste tolkas som påverkan utan att föräldrarna är fria 
att ställa frågan. Istället ansåg Bengt att föräldrarna borde användas i högre grad, då de kan 
vara en resurs i arbetet med eleverna, men att eleverna paradoxalt nog inte får ”curlas” för 
mycket utan ska lära sig ta eget ansvar: 
 

Så egentligen skulle föräldrarna ta ett mycket större ansvar, och vara mycket mera delaktiga. Men 
samtidigt är det en integritetsfråga också, eleverna måste ju själva få bygga upp sin självkänsla, och 
ta sitt eget ansvar. Du ska ju inte curla dem hela vägen. Det är svårt det där. Det är lätt att gå in 
som lärare och vikariera för föräldrarna emellan åt. […]. Föräldrarna är en resurs, vi ska försöka 
använda de så mycket om det går det tycker jag. Sen måste vi ju bygga ansvarstagande människor, 
då innebär det att de måste ta det ansvaret själva. Vi måste ju själva lära dem och ge dem 
möjligheten att ta ansvar själva. 

 
Vidare gav Bengt exempel på en förälder till ett barn på skolan som hade en negativ inställning 
till skolan överlag, vilket dessutom påverkade elevens syn på skolan negativt. Bengt försökte 
därför kontakta föräldern gällande positiva händelser för eleven, tillsammans med det 
negativa, för att skapa en bättre relation med föräldern. Enligt Bengt var detta ett vanligt 
problem, att skolans enda kontakt med föräldrarna skulle vara negativ, som till exempel att 
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eleven hade F i en kurs. Även Elliott berättade att diskussion med föräldrarna vid eventuella 
problem var viktigt, samt att föräldrarna fick en positiv syn på skolan, vilket han ansåg påverka 
elevens syn på skolan positivt.  
 
Cecilia ansåg att kritik mot skolan hemifrån påverkade eleverna negativt, då det medförde en 
större vilja att kritisera skolan för eleverna. Cecilia berättade att hon vid flera tillfällen hade 
fått stötta kollegor som fått arga mejl från föräldrar. Vidare förklarade hon: 
 

Och det har ju hänt att man blivit ifrågasatt, och då kan man ju känna lite sådär att: ”Ja men du 
kan ju ta mitt jobb då”. Säger du så till en läkare med? […] Jag tror faktiskt att curlade ungar… Ja, 
vi har curlade ungar nu. 

 
Vidare berättade Cecilia att det händer att föräldrar ringer in till skolan och försöker förbättra 
till exempel elevers schema, vilket kan tolkas som försök till att ”curla” eleverna. Även Elliott 
såg en problematik med att det blir vanligare för föräldrar att lägga sig i lärares betygsättning. 
Elliott ansåg att det är viktigt att lärarna är starka vid sådana tillfällen, samt att skolan och 
kollegor står upp för läraren och stöttar hen. Daniel berättade att han aldrig varit med om 
föräldrar som försökt påverka någon lärare. När föräldrar kontaktat skolan har det snarare 
handlat om information som eleverna inte har fört vidare till föräldrarna från första början. 
Yttre omständigheter kan ha viss påverkan på skolan, men även inställningar inom skolan 
påverkar lärare. I nästkommande undertema behandlas därför de rykten respondenterna hört 
gällande fristående och kommunala skolor. 
 
Rykten från lärarkåren 
Rykten inom lärarkåren bygger på hur respondenterna som enbart hade erfarenhet att arbeta 
inom antingen den kommunala eller fristående skolan föreställde sig den andra skolformen 
som man inte arbetat inom. Vid frågan gällande skillnader mellan kommunala och fristående 
skolor svarade Cecilia, Elliott och Daniel att de inte hade några erfarenheter av den andra 
skolformen och därför egentligen inte kunde svara på frågan. Däremot framhävde alla tre 
rykten de själva hört eller läst om den andra skolformen. Cecilia förklarade att det finns både 
bra och dåliga fristående skolor, men i samma stycke förklarade hon att fristående skolor 
generellt sett har högre betyg än kommunala skolor. Detta förklarade Cecilia vidare med att 
en lärare som sätter höga betyg går antingen tolkas som att; läraren är väldigt duktiga eller att 
man kan ifrågasätta hur denne lärare arbetar, och att rektorer gärna tolkar det först nämnda. 
Cecilia ansåg att de olika skolformerna kan arbeta på olika sätt, vilket drabbar de elever som 
byter från fristående till kommunal skola negativt. Elliott i sin tur förklarade den faktiska 
skillnaden mellan fristående och kommunala skolor, där han tog upp arbetstidsavtal och 
lönesättning. Elliott berättade vidare om hur lärare med erfarenhet inom fristående skolor 
förklarat att dessa skolor har mycket oordning och en så kallad ”låt gå-mentalitet”. Detta 
berodde enligt Elliott på att fristående skolor saknar resurser att följa upp elever: ”Då det 
verkar […] som att ibland elever släpps lite väl för mycket vind för våg, att få göra mycket 
själv och inte få så mycket lärarstöd”. Skillnaden mellan de två skolformerna märktes enligt 
Elliott genom att: ”Vi har betydligt fler elever som kommer till oss och har avbrutit studier på 
friskolor än vad som lämnar oss och börjar på friskolor”.    
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Daniel förklarade att det finns dåliga kommunala skolor likväl som det finns dåliga fristående 
skolor, och vice versa. Han berättade vidare om rykten att kommunala skolor är mer 
traditionsstyrda, där man arbetar som man alltid har arbetat. Detta kopplade Daniel som 
motsatsen till den fristående skola han arbetade på, då lärarna där ställdes inför nya scenarion 
som skulle behandlas annorlunda, vilket enligt honom själv gav lärarna en helt annan rutin. 
Daniel kritiserade det dåliga ryktet fristående skolor fått bland folk som egentligen inte har 
någon insikt, där han tillade att: 
 

Det är samma retorik när det gäller mycket. Att sitta och prata på håll, det är jävligt lätt att tycka 
om saker och ting, ”men har du någon grund för det här?”, ”ja, men det har jag läst”. ”Ja, okej 
men var det om den här skolan då?”. ”Nej, det var ju någon annan, det var ju uppe i…”. ”Ja, okej 
men då så?” 

 
Denna felaktiga insikt byggde enligt Daniel på att media blåser upp händelser på fristående 
skolor i större utsträckning än på kommunala skolor, vilket dessutom lett till att skolan han 
arbetade på varit väldigt övervakad. Daniel förklarade vidare att även kommunen i sig haft en 
negativ syn på de fristående skolorna, vilket innebär att andra kommunala skolor uteslutit 
samarbete med dessa skolor. 
 
Temat Hur skolan präglas av samhället vi lever i… har behandlat respondenternas upplevelser 
kring hur lärare, elever, samhälle, media och föräldrar ser på skolan i allmänhet och 
betygsättning i synnerhet. Vidare följer en kort sammanfattning av de tre teman samt en 
avslutande diskussion.  
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Sammanfattning 
 

Betygsättning – ett komplicerat hantverk 
Gällande styrdokumentens konstruktion har det funnits en enhetlig ståndpunkt hos 
respondenterna, att de är otydliga. Även om det bland respondenterna funnits en homogen 
åsikt gällande styrdokumentens otydlighet, har det rådit en delad mening mellan 
respondenterna huruvida styrdokumenten ska tolkas eller inte. En del av respondenterna har 
valt att tolka styrdokumenten för att eleverna ska förstå dem, andra har ansett att detta inte 
borde göras då tolkningen kan skilja sig lärare emellan. Respondenterna har dessutom 
diskuterat de nya betygsnivåerna A–F, som setts som positiva utifrån utökningen av 
betygsstegen i förhållande till MVG–IG. Däremot har även en viss problematik med en 
utökning av betygssteg diskuterats, då det anses svårare att tolka vad eleven har uppnått och 
inte uppnått idag. Det har också funnits återkommande argument att den nya betygsstegen 
skulle vara tuffare för eleverna, där det till exempel skulle vara svårare att få ett E i nya systemet 
jämfört med att få G i det föregående systemet. Respondenterna har ansett att de borde ha 
fått mer stöd vid sjösättningen av de nya styrdokumenten. Att respondenterna haft erfarenhet 
inom läraryrket har enligt de själva hjälpt dem att förstå de nya styrdokumenten, då de flesta 
respondenter lyft fram beprövad erfarenhet som nyckeln till att förstå och tolka dokumenten. 
Detta har dock inneburit att subjektiviteten spelar in i lärarens betygsättning enligt en del 
respondenter, vilket kan påverka likvärdigheten av betygsättningen. Tidspressen har varit ett 
återkommande problem som vissa respondenter tagit upp, där lärare möjligen sätter E framför 
F för att undvika det extraarbete betyget F medför. Kommunikationen vid betygsättning av 
elever har diskuterats av en del respondenter, där elevernas fokusering på själva betyget ses 
som ett problem. Några respondenter har givit exempel på tillfällen då de använt formativ 
bedömning, men att eleverna endast velat få reda på sitt betyg och inte vad som varit bra/dåligt 
med det de åstadkommit. Kommunikationen med eleverna har setts som positivt av 
respondenterna, men att det kräver mycket av både läraren och eleverna. 
 

Att komma till sin arbetsplats  
Respondenternas arbetsplatser har skiljt sig åt i hur de arbetar med betygsättning, vilket präglat 
deras syn på hur skolor bör arbeta gällande betygsättning. Ingen av respondenterna har känt 
påtryckningar ovanifrån, utan det har snarare funnits ett större behov av rektorns inflytande i 
vissa skolor. Rektorns inflytande ska enligt några respondenter mynna ut i utökat samarbete 
mellan lärarna. Samtliga respondenter har sett positivt på ett samarbete mellan lärare, både vid 
betygsättning och undervisning. Samarbetet har i de flesta fallen skett på lärarnas egna initiativ, 
vilket setts som problematiskt då rektorn ska fungera som en pedagogisk ledare. Det har varit 
svårt att se några större skillnader på huruvida fristående eller kommunala skolor arbetar 
liknande eller på olika sätt. Däremot har några respondenter haft erfarenheter från fristående 
skolor där rektorn styrt lärares betygsättning för att fler elever ska klara sig. En respondent 
har dessutom berättat om sina erfarenheter på en kommunal skola, där lärarna pressade upp 
elevernas betyg och gav dem ”snällbetyg”, som respondenten uttryckte det.  
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Hur skolan präglas av samhället vi lever i… 
En del respondenter har ansett att hela betygssystemet i det svenska skolsystemet är 
problematiskt, då det är övermättat med mätningar av eleverna, vilket dessutom inneburit att 
eleverna idag lägger mycket fokus på betyg. Att eleverna därför påverkas negativt av hur 
betygssystemet är format har varit återkommande kritik från flera respondenter, både gällande 
deras kunskapsutveckling och deras hälsa. Respondenterna har haft relativt snarlika 
uppfattningar om hur betygsättningen kan påverkas av yttre omständigheter. Gällande 
allmänheten och mediernas syn på skolan i helhet har respondenterna ansett vara väldigt 
negativ, vilket i sin tur påverkar skolan och lärarnas yrkesroll. Den negativa synen från media 
och allmänheten har inte visat sig ha någon direkt påverkan på respondenterna, men samtidigt 
har de flesta menat att den påverkar läraryrket och skolorna i stort. Detsamma gäller föräldrars 
påverkan på betygsättningen, där ingen av respondenterna haft erfarenheter av försök till 
påverkan från någon elevs föräldrar. Däremot har de flesta respondenterna ansett att föräldrar 
i större utsträckning är inblandade i betygsättningen, samt att detta ses som väldigt 
problematiskt.  
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Diskussion 
 
Under intervjuerna och i arbetet efteråt har en del intressanta iakttagelser gjorts. 
Styrdokumentens etableringstid har diskuterats flitigt, där ett genomgående tema varit att det 
tar tid för lärare att anpassa sig till nya direktiv. Då betygsättning är en myndighetsutövning 
och inga elever får komma i kläm, förväntas lärare kunna hantera förändringarna redan från 
dag ett. Gustafsson hävdar att det är svårt att studera elevers kunskapsutveckling över tid med 
gällande betygssystem, vilket även respondenterna reflekterat kring.55 Flera av respondenterna 
har uttryckt att de själva känt sig osäkra till en början och att de, när de tittat i backspegeln, 
insett att de betyg som sattes precis när de nya styrdokumenten var färska förmodligen inte 
var rättvisa. En konsekvens utifrån det kan vara att en del elever fått gå ut med betydligt lägre 
betyg än de egentligen förtjänat, vilket i slutändan gjort att de fått svårare att konkurrera om 
platserna på högskola eller universitet. Respondenterna har indikerat att Skolverkets 
förändringar varit svåra att förstå och att lärarna behövt göra vidare tolkningar, vilket tagit 
mycket energi och tid i en redan tidspressad arbetsmiljö. Kommunikationen tycks alltså ha 
varit begränsad när de nya styrdokumenten sjösattes, vilket lämnat lärarna ensamma med de 
nya riktlinjerna. Utöver de bilagor Skolverket kompletterat styrdokumenten med hade 
tydligare exempel på hur olika svar som krävs för en viss betygsnivå kan vara formulerade på 
en uppgift.  
 
Cecilia och Daniel ansåg att dagens betygssystem snarare fokuserar på att vara ett 
urvalsinstrument för vidare studier än som ett informationsvärde. Wikström hävdar att ett 
sådant system är normrelaterat, vilket går emot Skolverkets riktlinjer som ska vara mål- och 
kunskapsrelaterade.56 Vidare ansåg flera av respondenterna att elever idag pratar om betyg 
som en bokstav som ska ta dem vidare till högskola eller universitet. Betydelsen för de faktiska 
kunskaperna inom de olika ämnena elever behöver inför vidarestudier är istället något som 
bortses. Betygen ska bland annat vara bevis på att eleverna har kunskaper att studera vidare 
på högskola eller universitet, men då eleverna enligt respondenterna ofta bortser från allt annat 
än själva bokstaven blir detta problematiskt. Formativ bedömning är ett verktyg 
respondenterna använder för att eleverna ska förstå vilka kunskaper som behövs för 
vidarestudier, samt vilket betyg de ska få. Huruvida elever idag vill ta åt sig av formativ 
bedömning eller inte lämnas åt en annan studie att bedöma, men denna studie har åtminstone 
indikerat att formativ bedömning används i hög utsträckning vilket är helt i linje med vad 
Skolverket förmedlar. På så sätt har besluts- och kommunikationskedjan från principalen 
(Skolverket) till agenten (lärarna) fungerat bra. Denna studie pekar snarare på att lärare och 
elever måste komma närmare varandra för att skapa en gemensam bild av vad ett betyg är och 
vad ett betyg ska ha för funktion i den svenska skolan. 
 
Under intervjuerna har det förts diskussioner om samhällskunskapsämnets innehåll på flera 
håll. Samhällskunskapsämnets innehåll styrs mycket av hur samhället fungerar eller inte 
fungerar. Elliott förklarade att han exempelvis skulle genomföra delkursen om globala frågor 
                                                      
55 Gustafsson. Förändringar i kunskapsbedömningar på individ- och systemnivå i den svenska skolan under 25 
år 55–56. 
56 Wikström. Subjektiva bedömningar och objektiva tolkningar. 23–24. 
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inför klimatkonferensen i Paris i december. Då samhällskunskapsämnet är utformat att 
fungera som ett ”aktuellt” ämne kan det också innebära vissa svårigheter att upprätthålla en 
likvärdig betygsättning över landet. I ett mer teoretiskt ämne som matematik ges mindre 
utrymme för alternativt kursinnehåll än i samhällskunskap, vilket borde vara fördelaktigt vid 
jämförelser mellan skolor i landet. Samhällskunskapsämnet har såklart centralt innehåll att 
förhålla sig till och kunskapskrav anpassade utifrån det centrala innehållet, men det borde trots 
detta vara svårt att upprätthålla först och främst en likvärdig undervisning men också 
betygsättning om en elev i samhällskunskap kan få så olikt ämnesinnehåll att arbeta med 
beroende på vad läraren anser är aktuellt. Daniel trodde att de ämnena med nationella prov i 
gymnasiet hade mer lika kursinnehåll än samhällskunskapsämnet. 
 
Flera intressanta argument uppkom under intervjuerna kring respondenternas uppfattningar 
om rektorns inflytande över deras betygsättning; både hur lärare själva arbetar inom den egna 
skolan och hur skillnaden mellan fristående och kommunala skolor arbetar med betygsättning. 
Precis som det framställts i resultatet har det visat sig att såväl skolorna som lärarna arbetat 
relativt olika. Ett genomgående tema har dock handlat om bristerna i rektorernas arbete som 
pedagogisk ledare, samt hur detta kan påverka samarbetet mellan kollegor på samma skola. 
Utifrån principal-agent teorin har det, enligt respondenterna, funnits vissa brister i samarbetet 
mellan de två agenterna rektor och lärare. Bristen i samarbetet rektor-lärare kan dessutom 
medföra en brist i samarbetet mellan lärarkollegor, vilket bevisligen är fallet på den skola Adam 
och Bengt arbetar på. En avsaknad av samarbete mellan agenterna skulle dessutom kunna ses 
som negativt i förhållande till en likvärdig betygsättning. Lärare skulle då kunna göra egna 
tolkningar av styrdokumenten och på så sätt betygsätta olika eftersom ingen genomgående 
diskussion funnits mellan agenterna.  Adam och Cecilia nämnde att deras rektor har mycket 
annat att arbeta med, där fokus bland annat ligger på att marknadsföra skolan. Genom att 
rektorn i större utsträckning prioriterar arbetet som pedagogisk ledare efter arbetet att 
marknadsföra skolan, kan man bevisligen dra samma slutsats som Vlachos samt Östh, 
Andersson och Malmberg - att den ökande konkurrensen mellan skolorna kan ha en negativ 
påverkan på de svenska skolornas kvalitet.57 Samarbeten mellan lärare i betygsättning har enligt 
respondenterna varit ett väsentligt arbete. Rektorer ska vara pedagogiskt ansvariga och enligt 
respondenterna då anordna och kontrollera möten för att skolan skall kunna arbeta enhetligt 
gällande bland annat betygsättning. Enhetligt arbete, menade respondenterna, kan också leda 
till att lärare hjälper varandra i tolkningen av de otydliga styrdokumenten, vilket framförallt är 
viktigt för de lärarna med mindre beprövad erfarenhet. 
 
Ingen av respondenterna har däremot känt negativa påtryckningar från rektor eller huvudman 
vid betygsättning, vilket framställs som relativt vanligt i Lärarnas riksförbunds studie där var 
femte lärare påstås känna påtryckningar från rektor eller huvudman.58 Intervjuerna har inte 
heller påvisat någon skillnad mellan de fristående och kommunala skolor respondenterna 
arbetade på gällande betygsättning. Skillnaden i betyg mellan fristående och kommunala skolor 
har mattats av med åren, vilket påvisas i de två rapporterna; Vlachos och den 
                                                      
57 Vlachos. Betygets värde - En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor. 28–31 
och Östh, Andersson och Malmberg. School Choice and Increasing Performance Difference: A Counterfactual 
Approach, 11–16. 
58 Lärarnas Riksförbund. Betygssättning under påverkan, 12–19. 
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regeringsbeställda Friskolorna i samhället.59 Däremot har två respondenter berättat om tidigare 
erfarenheter från andra fristående skolor som visar ett annat dilemma utifrån principal-agent 
teorin. I dessa skolor hade det funnits en mer hierarkisk tongång gällande betygsättningen, där 
agent 1 (rektorn) till viss del styrt agent 2 (läraren). Detta hade inneburit att agent 1 gått runt 
principalens, Skolverket, bestämmelser för att skolan skulle se mer attraktiv ut på marknaden 
och ha färre F. Även ett exempel från en kommunal skola uppmärksammades, där agent 2 
påverkade varandras betygsättning för att få färre F på skolan. Dessa exempel skulle kunna 
ses som en effekt av den konkurrens som finns mellan skolorna och vilken negativ påverkan 
detta har på betygsättningen, vilket Vlachos samt Östh, Andersson och Malmberg framställer 
i sina rapporter.60 
 
Respondenternas diskussion kring betyg, betygssystem och betygsättning har tytt på att det är 
en viktig del i skolan. Samtidigt som betygen fungerar som verktyg för att lärarna skall kunna 
mäta elevernas kunskaper och färdigheter inom de olika ämnena, kan betygen också vara ett 
hinder för lärarnas undervisning. Vissa respondenter har påpekat att alldeles för mycket av 
deras tid går åt till just bedömning och betygsättning. Samtidigt har respondenterna berättat 
att eleverna själva lägger stort fokus på vilket betyg de ska få, istället för att få veta vad de 
behöver utveckla. Respondenterna som visat sin kritik mot betyg har samtidigt funnit sig i det 
hela, då de fortfarande anser att betyg behövs som bland annat urvalsinstrument. Betyg som 
urvalsinstrument blir ju däremot problematiskt om eleverna inte tar åt sig de kunskaperna 
betygen ska vara bevis på. Adam och Bengt har haft en viss erfarenhet av ett internationellt 
betygssystem, där examinering av eleverna sker under sista året av vårterminen genom olika 
exams. Detta betygssystem ansågs som bra då elevernas fokus på betyg minskades, vilket i sin 
tur underlättade undervisningen samtidigt som det gav en mer ”bestående kunskap”. Däremot 
argumenterar Gustavsson, Andersson, Lundahl et al. och Sjögren i sina rapporter om varför 
betyg har en positiv effekt på eleverna, samt att det är svårt att ersätta dessa med enstaka 
prov.61 Att ersätta de fortgående betygen med ett samlat betyg baserat på ett antal prov är 
därför kanske inte lösningen. Gustavsson skriver dock också att det finns en problematik med 
hur dagens betygssystem är utformat62, vilket respondenterna också till viss del påvisat med 
sin kritik mot betygen i allmänhet. 
 
Respondenterna har haft en enhetlig uppfattning om att allmänheten och medierna har en 
negativ syn på skolan. För det första har de flesta en åsikt om skolan, då de flesta någon gång 
har gått i skolan. För det andra spelar den negativa bilden media framställer om skolan viss 
roll i hur allmänheten ser på skolan. Att detta skulle ha en direkt påverkan på respondenternas 
betygsättning framgår dock inte av intervjuerna. Samtidigt har flera av respondenterna 
                                                      
59 SOU 2013:56. Friskolorna i samhället. 229–235 och Vlachos. Betygets värde - En analys av hur konkurrens 
påverkar betygssättningen vid svenska skolor, 28–31. 
60 Vlachos. Betygets värde - En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor, 28–31. 
och Östh, Andersson och Malmberg. School Choice and Increasing Performance Difference: A Counterfactual 
Approach, 11–16. 
61 Gustafsson. Förändringar i kunskapsbedömningar på individ- och systemnivå i den svenska skolan under 25 
år, 55–56 och Andersson. Betygen i backspegeln - beskrivning och reflektioner, 164 och Lundahl et al. Betygets 
geografi - Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt, 82 och Sjögren. 
Betygsatta barn – spelar det någon roll, 17–24. 
62 Gustafsson. Förändringar i kunskapsbedömningar på individ- och systemnivå i den svenska skolan under 25 
år, 55–56 och 65–66. 



35 
 

förklarat att de tror att skolan i allmänhet påverkas negativt av den ”destruktiva” synen utifrån. 
Den negativa synen skulle, utifrån intervjuerna, indirekt kunna leda till att lusten att arbeta 
som lärare succesivt kan försvinna eller att man inte längre känner stolthet i yrket. Bland annat 
Cecilia berättade om tröttsamma diskussioner om skolan med utomstående parter. 
 
Ingen av respondenterna kände att de påverkats av föräldrar, vilket går emot statistik från 
Lärarnas Riksförbund som visar att vart femte lärare påverkats av föräldrar.63 Det ska dock 
inte dras för stora växlar av denna studies resultat i detta avseende, då urvalet varit 
slumpmässigt och inte sökt att representera hela lärarkåren. Flera respondenter indikerade 
dock att de haft kollegor som utsatts, vilket om inte annat styrker påståendet att det ändå finns 
en viss form av påverkan utifrån mot lärare i den svenska skolan. 
 
Ett genomgående tema under intervjuerna har varit betydelsen av den beprövade erfarenheten 
vid betygsättning. Denna studie har indikerat att betygsättningens rättssäkerhet ökar med 
lärarens erfarenhet, då läraren kan känna sig mer självständig från styrdokumenten eftersom 
riktlinjerna arbetats igenom så många gånger. Det har däremot framkommit att flera av 
respondenterna saknat stöd från Skolverket samt känt sig mer osäkra i sitt 
myndighetsutövande när de varit nyexaminerade. På många sätt har samarbetet förklarats vara 
viktigt men i dagsläget undermåligt av respondenterna. Ifall samarbetet mellan agenterna 
brister, borde det inte vara orimligt att en nyutexaminerad lärare har lättare att påverkas av 
yttre omständigheter som exempelvis föräldrapåverkan.  
 
Vem är då den verkliga principalen? Av intervjuerna med både lärarna inom de fristående och 
kommunala skolorna att döma har det framkommit att det inte alltid finns en tydlig struktur 
från Skolverket till lärarna. Alla lärare har utgått ifrån Skolverkets styrdokument, men röster 
har höjts att erfarenheten kan avgöra hur strikt man förhåller sig till dem. Vidare har samarbete 
mellan lärare uppmärksammats som viktig för flera lärare, vilket även uppmuntras av 
Skolverket. Sambedömning kan ses som främjande för rättssäkerheten, men också som ett led 
i att göra Skolverket till mindre styrande när det kommer till betyg. Genom sambedömning 
behöver lärarna mötas halvvägs och kompromissa fram det betyg båda anser vara mest riktigt. 
Intervjuerna med lärarna på de fristående skolorna har givit tvetydiga svar. Visserligen har det 
framkommit att rektorer på fristående skolor varit mer lojala gentemot skolan (företaget) än 
styrdokumenten, men samtidigt har dessa setts som isolerade händelser som inte behöver 
betyda att det är vanligt förekommande. Först och främst har röster höjts för att rektorerna 
idag inte har tid att vara stöd åt lärarna vid frågor gällande betyg. Konkurrensen mellan skolor 
kan här ha lett till att en rektors ansvarsområde idag mer handlar om att marknadsföra skolan 
än att vara den pedagogiska ledaren. Detta är någonting som diskuterats under intervjuer med 
lärare på såväl fristående och kommunala skolor. Rektorn kan i så fall ses som först och främst 
lojal gentemot skolan hen ansvarar över.  
 
Ett vidare intressant uppsatsämne som framkommit av delar av denna studies resultat är hur 
kommunala respektive fristående lärare ser på varandras yrkesroll. I denna studie har det 
uppenbarats att ryktesbildning existerar mellan lärare och skolor. Trots att en statlig 

                                                      
63 Lärarnas Riksförbund. Betygssättning under påverkan, 12–19. 
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friskoleutredning visat att betygsgapet mellan fristående och kommunala skolor minskat64, har 
det förekommit resonemang under intervjuerna som skulle innebära att lärare på fristående 
skolor skulle sätta snällare betyg och inte heller ha ordning och reda. Åt andra hållet skulle 
kommunala lärare arbeta utifrån gamla metoder utan intresse att förnya sig. Huruvida det är 
konkurrenssituationen som skulle kunna leda till misstro mellan de olika huvudmännen eller 
inte förtäljer inte resultatet av denna studie. Det intressanta att ta med sig ur detta är snarare 
hur kollegor kan uppfatta varandra beroende på vilken arbetsgivare man har.  
 
Slutligen har denna studie snuddat vid hur kommuner och företag kan te sig lika och olika i 
rollen som huvudmän. En intressant framtida forskning skulle därför vara att vidare undersöka 
kommunerna och företagens faktiska roll i en skola där direktiven är nationella. Vilken 
position har de två huvudmännen egentligen gentemot Skolverket?  

                                                      
64 SOU 2013:56. Friskolorna i samhället. 229–235. 
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Bilagor 
 
Frågeformulär Intervjuer 
 
 
Hur kan lärare uppleva styrdokumenten utifrån begreppet likvärdig betygsättning? 
  
Hur förhåller du dig till styrdokumenten vid betygsättning? 
 
Hur förhöll du dig till styrdokumenten ett par år bakåt i tiden? 
 
Vad tycker du om styrdokumentens utformning? 
 
Om du arbetade inom skolan före Lgy11, hur skiljer sig eller liknar de föregående 
styrdokumenten mot dagens? 
 
Vad är dina tankar kring likvärdig betygsättning? 
 

 
Vilket inflytande kan en arbetsplats ha över en lärares betygsättning? 
  
Hur arbetar din skola med likvärdig betygsättning? 
 
Vilken roll har skolledningen (ex rektor) med betygsättningen? 
 
Hur arbetar ni inom arbetslaget? 
 
Hur är din relation till dina kollegor när det kommer till betygsättning? 
 
På vilket sätt samarbetas det med betygsättningen på din skola? Vad är den röda tråden? 
 
Hur uppfattar du att kommunala skolor arbetar med betygsättning kontra fristående skolor? 
 

 
På vilket eller vilka sätt kan samhället påverka en lärares betygsättning? 
 
Hur uppfattar du att samhället ser på betygsättning? (Påverkar det dig i din bedömning?) 
 
Hur uppfattar du mediernas riktade granskning av skolan i allmänhet och betygsättning i 
synnerhet? 
 
Hur står sig elevers inställning gentemot betygsättning idag mot för X antal år sedan? 
 
När kommer du i kontakt med föräldrar gällande betygsättning? 
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