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Abstract 
Syftet med denna studie var att ge en fördjupad förståelse för lärares tillvägagångssätt vid 

betygsättning och bedömning av Engelska på gymnasiet. Vid undersökningen 

genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med sex engelsklärare verksamma på 

gymnasiet. Resultatet visade fyra huvudprinciper som lärarna använder vid betygsättning: 

’principen att utgå från kursplanen’, ’principen att inte tappa fokus’, ’principen att värna 

om eleven’ samt ’principen att hitta en avgörande faktor’. Studien visade att lärarna 

huvudsakligen följer Skolverkets anvisningar för betygssättningen, men att hälften av 

lärarna i undantagsfall använder principer som faller utanför Skolverkets intentioner. I 

dessa fall kan faktorer som elevens flit och ambition vara avgörande för betyget. Dessa 

undantag sker när läraren står inför svåra dilemman i betygssättningen och inte finner 

stöd i betygsdokumenten. Lärarna i studien ansåg att betygskriterierna kan vara svåra att 

tillämpa och vissa framhöll de nationella proven i Engelska som stöd vid 

betygssättningen. En avslutande reflektion var att det uppstår en paradoxal situation vid 

dilemman då lärare försöker ge rätt betyg enligt Skolverkets kursplaner, men vänder sig 

till kriterier utanför Skolverkets bestämmelser för att avgöra vad som är rätt betyg. 

Eftersom gymnasieskolan står inför en reform som innebär nya betygskriterier krävs 

vidare forskning på lärares principer för betygsättning och bedömning. 

 

Nyckelord: Bedömning, betygsättning, nationella prov, lärare, Engelska 
 



Förord 
Först skulle jag vilja tacka de informanter som deltagit i studien och möjliggjort dess 

blotta existens. Ett stort tack riktas också till min handledare Anette Svensson som med 

tydliga instruktioner och konstruktiv kritik hjälpt mig genom forskningsprocessen. 

Bibliotekarierna på min hemort har bidragit till att jag fått tag i all nödvändig litteratur 

under min tid vid universitet och därför ska de också ha tack. Avslutningsvis vill jag 

tacka min familj för allt stöd och framförallt mannen i mitt liv för att han tagit hand om 

vårt barn, hund, hus och mig under hela min studietid, inte minst under denna studie. 
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1 Inledning 
Som blivande gymnasielärare får jag möta alla de unga människor som snart ska segla ut 

i ett nytt liv utanför skolans dörrar, efter tolv års skolgång. Innanför dörrarna ställs krav 

på uppföljda mål och prestationer. Eleverna ska få betyg som leder dem vidare till 

högskoleutbildningar eller arbeten och det ingår i lärarens arbetsuppgifter att bedöma 

dessa prestationer och måluppfyllelser. Det är elevens prestationer som läraren ska 

betygsätta efter Skolverkets instruktioner och riktlinjer, men studier har visat att det 

ibland även finns andra faktorer som spelar en roll i betygsättningen (Colnerud, 1997; 

Colnerud & Alm 2010; Pope, Green, Johnson & Mitchell, 2009; Skolverket, 2009a; 

Skolverket, 2009b). Lärarens roll är komplicerad då denne står i maktposition till eleven, 

samtidigt som relationen till eleven bör vara relativt personlig för att förmedlingen av 

kunskaper mellan lärare och elev ska fungera. Lärare ska också vara professionella i sitt 

yrkesutövande. De har regler från huvudmän och från skolledningen att förhålla sig till, 

samtidigt som de har relationer och skyldigheter mot elever och deras föräldrar. Det som 

inte har med elevens prestationer i ämnet att göra, ska inte heller ha någon betydelse vid 

betygsättning. Det svenska skolsystemet bygger på förtroende för lärares objektivitet och 

kompetens vid betygsättning, då elevernas kunskaper i slutändan blir en 

bedömningsfråga. Lärare är människor med egna upplevelser och värderingar i bagaget 

och dessa kan givetvis påverka objektiviteten vid bedömning och betygsättning. Vad som 

egentligen ligger till grund för betygsättningen och vilka principer lärare har för att 

bedöma sina elever är en relevant fråga för alla som står till förfogande för detta 

myndighetsutövande, speciellt för blivande och nyutexaminerade lärare, men även för de 

med lång erfarenhet i yrket. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att ge en fördjupad förståelse för hur verksamma lärare 

går till väga vid bedömning och betygsättning av Engelska på gymnasienivå baserat på 

dagens betygssystem. För att uppnå detta syfte har jag valt att utgå ifrån följande 

frågeställningar: 

 

⁃ Vilka principer för betygsättning av Engelska har ett antal lärare på gymnasiet? 

 

⁃ Hur väl stämmer dessa principer överens med anvisningar i styrdokumenten? 

 

⁃ Vilka omständigheter skapar problem vid betygssättning? 
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2 Bakgrund  
Nedan presenteras först begrepp som för denna studie behöver specificeras. Sedan följer 

en presentation av tidigare forskning indelad efter olika teorier om principer för 

bedömning och betygsättning som finns. Även Skolverkets instruktioner för 

betygsättning och bedömning, samt problem med dagens betygssystem presenteras. 

2.1 Begrepp 

När man pratar om kunskapsbedömning är begreppsapparaten invecklad och mångtydig, 

såväl på svenska som på engelska (Korp, 2003). Det är ett vitt begrepp och kan användas 

med varierande definitioner i olika sammanhang. På engelska kan ordet 'assessment', 

precis som svenskans 'bedömning' användas på system-, grupp- och individnivå (Korp, 

2003).  'Evaluation' kan också användas på detta generella sätt, men på svenska är det 

ganska klart att 'utvärdering' är något skilt från 'bedömning' (Korp, 2003). Helena Korp 

föreslår termen 'individbedömning' när det gäller bedömning som görs för att dra 

slutsatser om individers kunskapsutveckling eller kompetens, eftersom termen är tydlig 

utan att knyta an betydelsen till något särskilt syfte eller synsätt. Denna studie kommer 

endast att beröra pedagogisk bedömning på individnivå och därför är 'bedömning' ett 

tillräckligt uttryck.  

 

Begreppet bedömning brukar i sin tur delas in i två riktningar - summativ bedömning och 

formativ bedömning (Korp, 2003). Den summativa bedömningen används för 

betygsättning och inbegriper alltid ett värderande moment i slutet av en kurs eller process 

(Korp, 2003). Formativ bedömning används istället för att styra individer mot förbättring 

under pågående process samt att korrigera fel. Lisa Björklund Boistrup (2005) menar att 

det är syftet med bedömningen som avgör av vilket slag den är. Om syftet är att 

kontrollera vad eleverna har lärt sig istället för att främja lärande, är bedömningen av 

summativ karaktär, även om det sker under kursens gång. Undersökningar har visat att 

formativ bedömning används relativt lite trots att man enligt Björklund Boistrup (2005), 

kan räkna med många positiva verkningar på sikt, så som förbättrade studieresultat 

framförallt för lågpresterande elever. Att eleverna själva är involverade i betygsprocessen 

höjer också deras motivation (Korp, 2003).  

 

Lars Lindström (2005) menar att feedback är en viktig del av (den formativa) 

bedömningsprocessen, men bara om informationen används rätt. Han hävdar att eleven 

inte har någon nytta av att veta att han/hon ligger efter och inte får veta vad han/hon ska 

göra för att komma i kapp. Enbart information om resultat, exempelvis ett betyg, främjar 

inte lärande såvida den inte förbinds med instruktioner om hur en elev kan förbättra sig 

(Lindström, 2005). Kommunikation mellan lärare och elev, lärare och lärare och gärna 

också elev och elev är en förutsättning för att den formativa bedömningen ska göra 

skillnad för lärande (Björklund Boistrup, 2005). 
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2.2 Varför betyg? 

Inget betygssystem är helt utan brister och det finns både styrkor och svagheter 

förknippade med alla hittills använda betygssystem. Därför blir frågan om vilken 

funktion betygen ska fylla viktig (Selghed, 2007). Betygen har idag tre huvudsakliga 

funktioner: de ska fungera som en motivation för elever att anstränga sig så mycket som 

möjligt i skolan samtidigt som de ska informera om elevens kunskaper och 

utvecklingsområden. Den sista och mest konkreta funktionen är den som 

urvalsinstrument för framtida utbildningar och yrken (Wikström, 2007). Motivationen 

brukar vanligen följa med när utfallet är av betydelse för eleven och är därför inte 

överordnad på något sätt enligt Christina Wikström (2007). Dagens svenska 

betygssystem ställer informationsfunktionen högst eftersom systemet är både målrelaterat 

och kriteriebaserat. Det föregående betygssystemet (då siffrorna 1-5 angav betyget) gick 

ut på att mäta och jämföra, så kallat normrelaterat, eftersom urvalsfunktionen var 

överordnad. Det var också styrkan i det betygssystemet eftersom urvalsfunktionen blev 

effektiv (Selghed, 2007). Det främsta argumentet för att byta betygssystem var det att 

urvalsfunktionen ansågs vara mindre viktig än informationsfunktionen. Ett målrelaterat 

system ansågs även vara mer sympatiskt och relevant ur ett elevperspektiv. Genom denna 

reform skulle dessutom alla inblandade kunna ta reda på vad ett betyg grundade sig på 

och vilka kunskaper det motsvarade, vilket innebar att det skulle bli enklare att sätta 

betyg (Kroksmark, 2002). Det fanns även en viss oro över kunskapsrelaterade betyg, till 

exempel att urvalsfunktionen skulle försämras eftersom alla skulle få en reell chans att få 

det högsta betyget (Wikström, 2007). Ett annat problem var svårigheten i att formulera 

betygskriterier och mål för att säkerställa rättvisa och jämförbarhet i tolkningar och 

bedömningar (Wikström, 2007). 

 

2.3 Vad säger styrdokumenten för gymnasieskolan om 
bedömning och betygsättning? 

I Läroplanen för det frivilliga skolväsendet från år 1994 (Lpf 94) står det angivet hur 

bedömningen på gymnasiet ska gå till. Riktlinjerna framhåller att lärare fortlöpande ska 

ge varje elev information om dennes utvecklingsbehov och framgångar i studierna. 

Vidare ska lärare i gymnasieskolan samverka med hemmen och även informera föräldrar 

och andra vårdnadstagare om elevens kunskapsutveckling. De ska också redovisa för 

eleverna på vilka grunder betygen sätts. Skolverkets anvisningar säger således att eleven 

kontinuerligt ska bli informerad om sin kunskapsutveckling och att de ska vara medvetna 

om grunderna för bedömning och betygsättning. Vad som ska bedömas och betygsättas är 

också i högsta grad relevant vid betygsättningen av elever. Lpf 94 anvisar:  

 
Läraren ska vid betygsättningen 

• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen, 

• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den 

aktuella undervisningen, 

• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper, och  

• göra en allsidig bedömning av kunskaper och därvid beakta hela kursen (Skolverket, 

2006) 
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Vid betygsättningen ska läraren ta hänsyn till all tillgänglig information om elevens 

kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Läraren ska beakta både muntliga och 

skriftliga bevis och slutligen ska en allsidig bedömning av kunskaperna genomföras där 

hela kursen vägs samman till ett slutbetyg. Detta innebär alltså att läraren ska kunna se 

bortom sin egen undervisning och kunna väga in allt som eleven kan i ämnet, när det är 

dags att sätta betyg. I Författningskommentarer för likvärdig bedömning och 

betygsättning från Skolverket specificeras vad detta innebär: 

 
Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i kursen och att 

bedömning och betygsättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna 

som utgångspunkt. Det innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, 

lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund för betygsättningen, såvida de inte är en 

direkt förutsättning för att målen ska kunna nås, till exempel i form av laborations- 

arbete […] Grunderna för betygsättningen ska redovisas för eleverna och vara 

förenliga med målen i kursplanen och betygskriterierna för kursen. (Skolverket, 

2009a) 

 

I betygskriterierna för varje enskild kurs finns mer specifika krav på kunskaper i det 

aktuella ämnet. Allt eftersom läroplanerna har bytts ut har också fokus flyttats från 

faktabaserade kunskaper till förståelsebaserade kunskaper. Från att ha ställt resultaten i 

första rummet, ställs numer processer och kompetenser högre. I kursplanen för Engelska 

A, som är den enda kurs i engelska som är gemensam för alla gymnasieelever, är det 

fastställt att eleverna ska kunna förstå, läsa och tillgodogöra sig texter. De ska kunna 

beskriva, informera, argumentera, instruera, uttrycka känslor och värderingar, ha förmåga 

att bearbeta texter, hämta och bearbeta information samt att kunna utvärdera olika 

inlärningssätt (Skolverket, 2000b). 

 

Det är alltså alla dessa förmågor som skall utvecklas under kursens gång för att sedan 

bedömas och betygsättas mot betygskriterierna för kursen och inget annat, vilket 

understryks både i läroplanen (Lpf 94) och i Författningskommentarer för likvärdig 

bedömning och betygsättning (Skolverket, 2009a). 

 

2.4 Problem med dagens betygssystem 

Intentionerna vid införandet av det nya betygssystemet var att det skulle bli lättare att se 

vilka kunskaper som motsvarades av ett visst betyg (Kroksmark, 2002). Målen för 

kurserna skulle vara vägledande och betygskriterierna skulle konkretisera målen. Tomas 

Kroksmark (2002) anser att det inte är så det står till utan snarare är det så att 

betygskriterierna tillför nya mål och att detta utmynnar i två olika sorters betygskriterier. 

Dels finns det sådana kriterier som visar arten av kunskapskvalitet och dels sådana som 

visar graden av kunskapskvalitet. Han hävdar att det är själva formuleringen av målen i 

kursplaner och ämnesplaner som gör det mer eller mindre omöjligt att förstå dem och 

därmed blir det också ytterst svårt att omsätta dem praktiskt i undervisning. Dessa 

svårigheter leder i sin tur till omfattande konsekvenser för betygsättningen (Kroksmark, 

2002). Kroksmark menar alltså att problemet med det nya systemet inte ligger i att 

lärarna har svårigheter att tolka målen och betygskriterierna, inte heller är skolan en så 

pass komplicerat verksamhet att det blir omöjligt att följa mål och betygskriterier, utan 
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det är Skolverkets formuleringar som har stora brister. Även Wikström (2007) hävdar att 

många av de farhågor som fanns inför lanseringen av det nya betygssystemet har 

besannats, framför allt den om otydligheten i formuleringarna. Det har också visat sig att 

de lokala betygskriterierna skiljer sig avsevärt mellan olika skolor och att det finns skolor 

som helt saknar lokala betygskriterier i vissa ämnen. Wikström hävdar:  

 
Detta är naturligtvis ytterst problematiskt och gör den betygsättande lärarens arbete i 

princip omöjligt. I en sådan situation är det förstås lätt att man hemfaller till beprövade 

metoder och löser situationen på det sätt man för stunden bedömer rimligt. (Wikström, 

2007, s 27) 

 

Bristen på tydlig vägledning kan således innebära en risk för att lärare använder egna 

kriterier vid tveksamheter runt betygsättning och bedömning.  

 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning från år 2000 har också undersökt vilken 

kvalitet betygsättningen i svenska skolor håller idag. Några punkter står i direkt relation 

till läroplanens bestämmelser om betygsättning, t. ex. hur lärare informerar elever och 

föräldrar om grunderna för betygsättningen. Undersökningen visar också hur prov 

används för stöd vid betygsättning och vilka andra bedömningar lärare gör i sitt 

bedömningsarbete i och med det då nya betygssystemet (Skolverket, 2000b). En stor del 

av de intervjuade föräldrarna och eleverna i undersökningen menar att det är svårt att 

förstå vad betygskriterierna egentligen innebär och det kan vara frustrerande att inte veta 

exakt vad eleven ska göra för att nå ett visst betyg. Eleverna i undersökningen är positiva 

till det nya betygssystemet framförallt för att eleverna inte blir jämförda med varandra. 

Däremot riktas mycket kritik mot tillämpningen av betygssystemet och de intervjuade 

eleverna anser att betygen i hög grad beror på vilken lärare man har, snarare än på 

prestationer. Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan olika lärare, 

olika skolor och olika kommuner och stora brister i ansvarsfördelningen mellan rektorer 

och lärare när det kommer till att konkretisera nationella mål för den lokala verksamheten 

(Skolverket, 2000b). 

 

Wikströms studie (2007) visar att de målrelaterade betygen också har möjliggjort att 

flickor gynnas i betygsättningen. En teori om varför det är så kan vara att detta 

betygssystem inbjuder till icke prestationsbaserade bedömningar, såsom inställning till 

skolarbetet, samarbetsförmåga, ansvarsfullhet och flit samt andra personliga egenskaper 

hos eleven (Wikström, 2007). En annan farhåga som fanns inför det nya betygssystemet 

och som i stor grad besannades, var ett ökat tryck för höga betyg, både externt från 

skolledningen och internt från högpresterande elever (Wikström, 2007). När kriterierna 

och målbeskrivningarna är så pass vaga lämnar de utrymme för att påtryckningar ska ge 

resultat. Även om justeringar av betyg ofta sker omedvetet från lärarens håll, så 

förekommer medvetna höjningar av betyg (Wikström, 2007).  
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2.5 Teorier om principer och etiska dilemman i undervisning 
och betygsättning 

Astrid Pettersson (2005) menar att det i stort sett är omöjligt att bedöma allt vad en 

person kan och har kunskap, färdigheter samt kompetens i. Hon hävdar att den 

bedömning som sker i klassrummet är ett stickprov. Dessa stickprov är baserade på och 

begränsade av innehåll och form (Pettersson, 2005). Jörgen Tholin anser att det är svårt 

att jämföra praktiker för bedömning mellan olika ämnen och mellan olika skolor med 

dagens betygssystem (2007). Tholin (2007) har studerat lokala arbetsplaner och 

betygsdokument i Engelska, Kemi samt Idrott och hälsa inom grundskolan och har då sett 

att fler och fler skolor använder alternativa bedömningssätt i framförallt Kemi och 

Engelska. Vissa skolor anger att elevens aktivitet i kemilaborationer ingår in 

bedömningsgrunden, men det behöver inte vara kopplat till elevens kunskapsinhämtning. 

Tholin kan konstatera att det förekommer bedömningsgrunder i alla tre ämnena som 

snarare handlar om elevens uppförande och ordning än prestationer. Några exempel kan 

vara att eleven ska komma i tid, ha med sig materialet och vara ombytt till 

idrottslektionerna (2007). Nedan följer en presentation av olika teorier om principer och 

bedömningsgrunder, baserat på tidigare forskning. 

 

2.5.1 Att vara rättvis  

Gunnel Colnerud och Fredrik Alm tar upp rättviseaspekten av bedömning i skolvärlden i 

sin artikel publicerad i Pedagogiska Magasinet (nr 3/2010). Författarna menar att de 

flesta lärare har ambitionen att göra en rättvis bedömning av elevernas kunskaper, men att 

mätning och bedömning av andras prestationer är ett vanskligt område. Lärarens 

ambitioner till trots, händer det att elever upplever att de utsätts för orättvis bedömning. 

Författarna hävdar att lärarutbildningen idag inte ger tillräckligt med stöd för den 

betygsättande uppgiften i läraryrket och därför utgör lärarnas egna erfarenheter av 

bedömning en viktig källa för att utveckla denna förmåga. Lärarna kan som en 

konsekvens av sina egna upplevelser antingen ge upp försöken att vara rättvisa i sina 

bedömningar eller anstränga sig extra för att vara just rättvisa (Colnerud & Alm, 2010). 

Colnerud och Alms studie visar på fyra olika teman, som kommer att presenteras nedan, 

när det kommer till lärares egna erfarenheter av orättvis bedömning från deras skoltid.  

 

Ett första tema visade sig vara otillförlitligt underlag, läraren hade inte full ordning på 

sina papper eller på inlämnade elevarbeten. Det kunde också röra sig om att läraren 

kanske blandade ihop namn på elever,förväxlade dem eller till och med gav betyg på 

elever som inte gått deras kurs. Ett annat sätt på vilket lärarna i det här fallet hade brustit i 

sin materialinsamling var avsaknad av kunskapsmätning. Antingen hade eleverna fått 

arbeta själva utan prov eller annan kontroll på vad de faktiskt hade lärt sig, eller så kunde 

det vara lärare som endast ägnade sig åt föreläsning, men som aldrig stämde av med 

eleverna om deras intentioner med undervisningen hade nått fram.  

 

Ett andra tema var otillbörlig inverkan (Colnerud & Alm, 2010). I denna studie visade det 

sig att de forna eleverna upplevde att det var andra faktorer än deras studieprestationer 

som påverkade deras betyg. Det kunde röra sig om de betygsättande lärarnas attityder och 

fördomar, eller att ambitiösa elever fick högre betyg, trots att prestationerna inte höll 
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måttet. Prestationsmässigt duktiga elever kunde få sämre betyg på grund av att de var 

stökiga eller så kunde personliga konflikter mellan lärare och elev påverka betygen 

negativt.  

 

Det tredje temat på orättvis bedömning, enligt Colnerud och Alm (2010), var oklara 

premisser. Läraren brast i sin motivering till varför ett betyg utdelades eller läraren 

lovade för mycket vid betygsprat med eleven och löftet infriades inte vid själva 

betygsättningen. Det sista och fjärde temat för orättvis betygsättning var systemproblem, 

enligt författarna av samma artikel. Gamla uppfattningar om relativa betyg kunde hänga 

kvar och en elev kunde få höra att mvg:na tagit slut. Vidare kunde det vara lokalt 

konstruerade regler som hindrade lärarna från att göra en rättvis bedömning, t. ex. att man 

bara kunde höja betyget med ett steg för varje termin. Sådana regler gjorde alltså att 

läraren bortsåg från själva prestationen och styrdes av administrativa regler istället 

(Colnerud & Alm, 2010). 

 

Skolverkets rapport Likvärdig betygsättning i gymnasieskolan (2009b) visar att det 

förekommer stora skillnader mellan elevernas resultat på nationella prov och hur lärare 

betygsätter sina elever. Vilket betyg en elev får tycks till stor del bero på vilken lärare 

den får, eftersom skillnaderna mellan provresultat och betyg varierar både mellan lärare 

på samma skolor och på olika skolor. På vissa skolor sätter lärarna i hög grad samma 

betyg som nationella proven visar, på andra skolor ligger betygen lägre respektive högre i 

förhållande till nationella provresultat. Denna studie av Skolverket kan inte på något sätt 

bevisa vad som är ett rättvist betyg, men den indikerar att det finns större variationer i 

bedömningsgrunderna i svenska gymnasieskolan än önskvärt (Skolverket, 2009b). 

Skolverkets Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning (2009a) 

kommenterar hur stor del av betyget som skall läggas vid nationella prov: 

 
De nationella kursproven ska ses som ett hjälpmedel för läraren vid bedömningen av 

om eleverna har nått uppställda mål […] De nationella kursproven är inte utformade så 

att de prövar elevens kunskaper mot alla uppställda mål [...] De nationella kursproven 

utgör ett viktigt underlag för läraren vid bedömningen av elevens måluppfyllelse i [...] 

engelska [...] genom att peka på de kunskaper och kunskapskvaliteter som olika betyg 

representerar. Därigenom tjänar de också som riktmärken för en likvärdig och rättvis 

betygsättning. (Skolverket, 2009a) 

 

Det står inte angivet exakt hur mycket vikt som skall läggas vid nationella provet, utan 

denna skrift från Skolverket (2009a) anger endast att provet är ett viktigt underlag, men 

att det inte är utformat för att täcka in alla kursmål. 
 

2.5.2 'Do no harm' och 'Avoid score pollution'  

Gunnel Colnerud (2006) har i sin artikel ”Teacher Ethics as a Research Problem: 

Syntheses Achieved and New Issues” problematiserat läraryrkets etik och vilka moraliska 

och etiska dilemman som lärare står inför i både undervisningssituationer och 

bedömningssituationer. Hon har undersökt olika områden inom läraryrkets etik där det 

ofta uppstår konflikter. Det förekommer konflikter mellan rättvisa och omsorg, mellan att 

å ena sidan följa regler och å andra sidan följa dygder, samt mellan att vara professionell 
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och moralisk (2006). I en tidigare studie presenterar Colnerud (1997) fem olika normer 

som lärare handskas med: interpersonella-främst mellan lärare/elev; professionella- 

läraruppdraget, att följa läroplanen och styrdokumenten; institutionella- att vara lojal mot 

skolan, arbetsplatsen, både centralt och lokalt; sociala- att anpassa sig till kollegor och 

övriga grupper och självbevarande- att skydda sig själv och värna om sitt eget välmående. 

Dessa normer står ofta i konflikt till varandra och skapar dilemman i lärares yrkesliv 

(Colnerud, 1997). Colneruds undersökningar (1997, 2006) fokuserade på etiska 

dilemman inom läraryrket i stort och inte specifikt på bedömning. Nakia Pope, Susan 

Green, Robert Johnson och Mark Mitchell (2009) hävdar att det finns få undersökningar 

gjorda på just etiska dilemman framkallade av bedömning hos lärare men att det ändå går 

att tillämpa flera av Colneruds normer och aspekter även på betygsättning (Pope et al., 

2009). 

 

Två övergripande etiska principer som återkommer hos flera forskare är 'do no harm' och 

'avoid score pollution'. Den första principen går att härleda långt tillbaka till det antika 

Grekland och går ut på att undvika att behandla människor på ett sådant sätt att de blir 

fysiskt eller psykiskt skadade/sårade (Pope et al., 2009). I läraryrket krävs det att läraren 

ska handla på ett sådant sätt att varken elever eller övriga inblandade tar skada av 

handlingen. Susan Green, Robert Johnson, Do-Hong Kim och Nakia Pope (2007) hävdar 

dock att  vad 'skada' egentligen betyder är en omdömesfråga som varierar i varje relation 

mellan lärare/elev. Green et al. (2007) menar att det ofta handlar om att välja mellan olika 

skador. Att ge en elev 'snäll-betyg' kan vara lika skadligt som att ge underkänt, men på ett 

annat sätt. Do no harm är en väletablerad princip som finns även inom andra 

yrkesområden, medan avoid score pollution är smalare och mer centrerad till bedömning.  

 

Avoid score pollution innebär i stort sett att läraren försäkrar sig om att det är elevernas 

faktiska kunskap som testas och bedöms och i förlängningen betygssätts. Pope et al. 

(2009) problematiserar hur förberedelser inför specifika prov (t.ex. nationella prov) kan 

ses som oetiskt enligt denna princip. Risken är att lärare drillar eleverna i att få bra poäng 

på ett prov, men bortser från att bistå eleverna med de faktiska kunskaper som provet 

testar. Förutom vid just prov kan denna princip även vidgas till fler områden inom 

bedömning. Att 'förstöra' värdet av betygen kan även ske genom att anpassa betygen efter 

flit, sena inlämningar och elevens beteende, vilket kan leda till att elevens faktiska 

kunskap överskattas eller underskattas.  

 

Green et al. (2007) menar att score pollution också är en del av do no harm eftersom all 

betygssättning och bedömning som inte reflekterar elevens ämneskunskap är av skada. 

Många lärare använder sig inte heller av anonyma prov och kan omedvetet eller medvetet 

föredra vissa elever och ge dem favörer i betygsättningen (Green et al., 2007). En svensk 

benämning av samma princip är 'betygsinflation' som Wikström (2007) beskriver. Om en 

elev får för högt eller för lågt betyg så är det flera avnämare som blir påverkade, inte 

minst eleven själv och dennes framtida studier. Ett för högt betyg kan resultera i brist på 

kunskaper på högre nivå i akademiska studier eller brist på kompetens i yrkeslivet, medan 

ett för lågt betyg kan resultera i färre alternativ av framtida studier eller arbeten. Det kan 

också vara problematiskt att jämföra elever från restriktiva skolor, vad gäller betygen, 

med elever från frikostiga skolor. Även de elever som avvaktar med att söka fortsatt 
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utbildning efter gymnasiet får det svårare att konkurrera med mer 'nyexaminerade' elever, 

då det har visat sig att betygen stiger över tid på grund av den så kallade 

betygsinflationen (Wikström, 2007). 
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3 Metod 
Metoden för denna undersökning är av kvalitativ art. Syftet med studien är att undersöka 

enskilda gymnasielärares uppfattning om hur de går till väga för att betygsätta sina elever 

och därför är det lämpligt att använda kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. 

Conny Svenning hävdar att grundtanken med en kvalitativ undersökning är att 

exemplifiera, till skillnad från en kvantitativ som syftar till att generalisera (2003). 

Kvalitativa forskningsintervjuer används för att få förståelse för den intervjuades 

livsvärld (Kvale, 1997). Intervjuer kan vara strukturerade och standardiserade i olika 

utsträckning (Patel & Davidson, 2003). Vid helt standardiserade intervjuer ska 

intervjufrågorna ställas i exakt samma ordning vid varje ny intervju, medan en intervju 

med låg grad av standardisering tillåter att intervjuaren formulerar frågor allt eftersom 

intervjun fortlöper och väljer att ställa dem i en ordning som passar den intervjuade (Patel 

& Davidson, 2003). En helt strukturerad intervju lämnar inget eller endast lite utrymme 

för variation av svar från informanten och är baserad på slutna frågor där intervjuaren kan 

förutse variationen på svaren (Patel & Davidson, 2003). En intervju med låg grad av 

strukturering baseras på öppna frågor där svarsutrymmet är maximalt (Patel & Davidson, 

2003). Steinar Kvales (1997) begrepp 'organiserade intervjuer' och 'öppna intervjuer' har 

samma kvaliteter som Runa Patel och Bo Davidsons (2003) tidigare nämnda typer av 

intervjuer, men Kvale (1997) skiljer även på slutenhet respektive öppenhet i syftet med 

intervjun. Vid en intervju med öppet syfte ställer intervjuaren direkta frågor och är tydlig 

med syftet för intervjun, men vid en intervju med slutet syfte används kringgående frågor 

och syftet med intervjun avslöjas först efteråt (Kvale, 1997).  

 

I denna studie är struktureringen av intervjuerna låg då många öppna frågor används för 

att ge informanterna utrymme att tala fritt om sina upplevelser, om än med vissa något 

mer strukturerade frågor. Däremot används en något högre grad av standardisering, 

eftersom jag vill behandla ungefär samma punkter vid varje intervju. Några av 

intervjuerna avviker dock från mallen i vissa avseenden, t. ex. då jag anser att lärarens 

svar framkommit vid tidigare ställda frågor och ibland skiljer sig även ordningen på 

frågorna, eftersom intervjuerna inte är helt standardiserade. Syftet med intervjuerna är 

helt öppet för de deltagande lärarna i undersökningen. Med tillstånd av deltagarna bandas 

intervjuerna för att säkerställa att allt som sägs kommer med i transkriberingen. Sedan 

analyseras de transkriberade intervjuerna med hjälp av de teorier som presenteras i 

bakgrunden.  

 

En undersöknings förmåga att undersöka det som avses brukar kallas validitet och 

undersökningens tillförlitlighet benämns som reliabilitet (Svenning, 2003). I denna studie 

skrivs intervjuerna ut ordagrant för att underlätta analysen och därmed stärka validiteten 

och reliabiliteten av undersökningen. En utskrift tillåter en strukturerad och systematisk 

analys. Jag utgår från de teorier om principer för betygssättning som presenteras under 

rubriken 'Bakgrund' och analyserar sedan varje intervju utifrån dessa teorier för att finna 

likheter och skillnader med denna studie. En sådan ansats kan kallas för hermeneutisk 

eftersom texterna (i det här fallet de utskrivna intervjuerna) läses ett flertal gånger med 

olika fokus för få en djupare förståelse av helheten (Kvale, 1997). I resultatdelen 

presenteras lärarnas svar kategoriserade efter den princip för betygssättning som jag anser 
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att de följer, baserat på de teorier som presenteras i bakgrunden. Jag använder en så 

kallad abduktiv forskningsansats, vilket är en slags blandning mellan induktion och 

deduktion (Patel & Davidson, 2003). Deduktion innebär att forskaren utgår från en teori 

och drar slutsatser om enskilda fall utifrån den teorin (Patel & Davidson, 2003). 

Induktion innebär att en teori formuleras efter undersökningar på enskilda fall (Patel & 

Davidson, 2003). Abduktion innebär således att en teori testas på nya fall och resulterar i 

nya teorier som sedan testas igen (Patel & Davidson, 2003). Min undersökning är 

abduktiv eftersom att jag först utgår från Colneruds (1997, 2006, 2010) och Green et al.:s 

(2007) teorier om principer för betygssättning och undersöker om dessa teorier stämmer 

hos informanterna för denna studie. Sedan formuleras nya kategorier för principer för 

bedömning och betygsättning. 

  

Informanterna för studien är sex ämneslärare som är anställda på samma gymnasieskola. 

Både kvinnliga och manliga lärare, med olika biologisk ålder, olika många år i yrket, 

olika ämneskombinationer och med olika lärarutbildningar intervjuas för större 

reliabilitet i undersökningen. Lärarna i undersökningen är anonyma och blev tillfrågade 

att delta i egenskap av engelsklärare på gymnasienivå. Lärarna kallas i studien för Lärare 

A-F. För studiens syfte anser jag att lärarnas erfarenhet av yrket är mest relevant, därför 

är Lärare A är den lärare med längst erfarenhet från yrket och F är den med kortast 

erfarenhet från läraryrket. Denna gradering behöver nödvändigtvis inte sammanfalla med 

när lärarna tog ut sin lärarexamen eller med deras biologiska ålder.  

 

Lärare A är en kvinna, 60-65 år, med nära fyrtio års erfarenhet som lärare. Hennes 

ämneskombination är Spanska/Engelska. Hon har ämneslärarutbildning från England. 

Lärare B är en man, 60-65 år, med nära trettio års erfarenhet som lärare. Hans ämne 

utöver Engelska är Latin. Han har ämneslärarutbildning. Lärare C är en kvinna 45-50 år 

med nära tjugofem års erfarenhet från läraryrket. Hon är även lärare i Ekonomiska ämnen 

och är utbildad gymnasielärare. Lärare D är en kvinna, 50-55 år, med nära tjugo års 

erfarenhet från yrket. Hennes ämneskombination är Svenska/Engelska och hon är 

utbildad gymnasielärare . Lärare E är en man, 45-50 år, med dryga fem års erfarenhet 

från läraryrket. Hans ämneskombination är Idrott och hälsa/Engelska och han är utbildad 

gymnasielärare. Lärare F är en kvinna, 25-30 år, med nära fem års erfarenhet från 

läraryrket. Hon är utbildad grundskollärare i ämnena Engelska/Svenska med 

gymnasielärarbehörighet i Svenskämnet. 
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4 Resultat 
Nedan redovisas resultaten från denna undersökning under fyra olika huvudprinciper. 

Dessa principer har blivit döpta till 'Principen att utgå från kursplanen', 'Principen att inte 

tappa fokus', 'Principen att värna om eleven' samt 'Principen att hitta en avgörande faktor' 

för att ge en fingervisning om vilka slags principer som presenteras under varje kapitel. 

Den andra och den fjärde principen är indelade i underrubriker där respektive gren av 

principerna redogörs för. Under varje avsnitt följer en presentation av de intervjuade 

lärarnas svar, där läraren med längst erfarenhet presenteras först. Efter varje redogörelse 

följer en sammanfattande analys av resultaten.  

 

4.1 Principen att utgå från kursplanen  

Lärare A säger att kursplanen och betygskriterierna hänger ihop och att dessa dokument 

är A och O vid betygsättning och bedömning, även om hon ibland kan ha egna åsikter om 

betygen. Hon hävdar också att hon inte behöver ha betygskriterierna framför sig när hon 

rättar skriftliga arbeten, men att det inte var så i början då hon var rädd för att betygsätta 

något på första intrycket. Med erfarenhet har det dock visat sig för Lärare A att resultatet 

blir detsamma oavsett om hon har betygskriterierna framför sig och stämmer av mot dem 

flera gånger eller om hon har dem i huvudet och prickar av dem mentalt, förklarar hon. 

Lärare A anser att betygskriterierna är ganska flummiga och menar att det inte finns tid 

till att sitta ner med kollegor för att precisera dem. Hon kan inte alls se några fördelar 

med att det lämnas utrymme för tolkning av kriterierna. 

 

Lärare B säger att man får försöka bena ut betygskriterierna så gott det går vid 

betygsättning, även om de är ganska svåra att tillämpa. Han anser att det finns väldigt lite 

vägledning i hur de ska användas och menar att det måste vara väldigt svårt att sätta 

betyg som ny lärare. Han menar att han ibland får gå på erfarenhet då det är svårt att tyda 

betygskriterierna, men att det ändå är de som är viktigast vid betygssättning. 

 

Lärare C anser att det alltid är viktigt att tänka på läroplansmålen som t. ex. jämställdhet, 

men att det är kursplanen som styr undervisningen. Hon upplever ibland att eleverna kan 

bli lite less på att alltid jobba efter programmål och därför kan det vara svårt med 

infärgning i engelskundervisningen. Hon anser att betygskriterierna till Lpf 94 fungerar, 

och att det ibland kan vara positivt att det finns ett visst tolkningsutrymme i dessa 

dokument, men att det också gör det svårt att hitta rätt väg bland betygskriterierna och 

kursmålen.  

 

Lärare D anser att kursplanen är den plattform hon utgår ifrån när hon sätter betyg. Hon 

menar att betygskriterierna är hennes verktyg, även om läroplansmålen också är viktiga. 

Hon kan också konstatera att formuleringarna i betygsdokumenten är något luddiga och 

att det skulle vara positivt om de skärptes till och inte lämnade så mycket ansvar på 

läraren att tolka dem. Lärare D anger att hon i överlag anser att betygskriterierna är bra 

och fyller sin funktion. 
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Lärare E svarar kortfattat att när det kommer till betygssättning är det kursplanen som är 

viktigast följt av läroplanen. Ett problem som han ser med betygskriterierna är att det är 

för stora glapp mellan olika betygssteg. 

 

Lärare F anser att det är kursplanerna för Engelska som är allra viktigast när det kommer 

till betygssättning. Hon säger att eftersom att hon är ganska ny som lärare så håller hon 

väldigt hårt fast vid betygskriterier och kursmål och återvänder ofta till de dokumenten 

när hon ska sätta betyg. ”Kursplanen är min bibel”, säger lärare F och menar att den är 

väldigt viktig för henne. Lärare F tycker också att betygskriterierna förvisso är 

tolkningsbara men att det kan vara både bra och dåligt. Hon förklarar att om lärare tolkar 

olika så är det förstås negativt, men å andra sidan lämnar det lite utrymme för olika 

arbetssätt mot samma mål. 

 

Att kursmålen och betygskriterierna, oavsett svårigheter med tillämpningen, är de 

viktigaste verktygen för betygsättning, är den mest framhållna åsikten bland de 

intervjuade lärarna. Lärare A och B förlitar sig en del på erfarenhet också. Lärare A 

menar att man kan betygsätta på intryck, eftersom resultatet blir detsamma som om man 

har betygskriterierna framför sig. Lärare F å andra sidan säger sig inte våga släppa det 

minsta på kursplanen när hon ska betygsätta elevarbeten. Lärare C och F kan se fördelar 

med tolkningsutrymmet i kursplanerna, medan Lärare A anser att det inte borde finnas 

något tolkningsutrymme överhuvudtaget. 

 

4.2 Principen att inte tappa fokus  

Nedan är olika faktorer som kan få lärare att tappa fokus vid betygssättning, som 

nämndes under intervjuerna, sorterade i olika underrubriker. 

 

4.2.1 Påtryckningar från ledningen 

Lärare A menar att det helt klart finns ett krav från ledningen att godkänna så många 

elever som möjligt. 
 

Inte 'trycka igenom' direkt, men det finns ett enormt krav att alla ska få minst G 

[…] livet är ofantligt mycket lättare om man ger G. Jag blir inte påverkad, men 

jag kan förstå om andra blir det. Jag är så gammal och tjurig att jag inte ger 

mig, men det är en kamp. Jag måste käfta emot och kämpa, och det är ju inget 

kul direkt. (Lärare A) 
 

Lärare A menar att rektorerna ofta vill erbjuda stöd till eleven i första hand, men att de 

ibland har dålig förståelse för betygskriterier och för lärares syn på varför elever får icke 

godkänt. Hon säger att hon själv inte blir påverkad av påtryckningar från ledningen, men 

att hon kan förstå om andra blir det, eftersom det kan vara en kamp att stå på sig. Lärare 

A har varit med om att dåvarande kollega blivit tillsagd att ändra ett betyg, men hon 

hävdar att hon själv aldrig skulle göra det. 

 

Lärare B anser att det finns en mentalitet hos ledningen att det är ”jordens undergång” 

(Lärare B) om en elev får icke godkänt. Han säger att rektorerna ofta vill erbjuda stöd och 
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det anser Lärare B vara bra, men att det ibland finns en gräns för hur mycket stöd en elev 

kan få. Lärare B upplever att om man även efter stödinsatser för eleven bedömer att 

denne inte når upp till godkänt, så är det lärarens eget fel, enligt ledningen. Han menar att 

det kan röra sig om elever som kommer från grundskolan med bristfälliga kunskaper i 

Engelska, som lärare på gymnasiet ändå ska försöka ge godkänt, enligt ledningen, vilket 

inte alltid är möjligt. Lärare B säger att han försöker stå på sig ”Om en elev inte är värd 

ett godkänt betyg, så är han ju inte” (Lärare B). 

 

Lärare C säger att hon aldrig har upplevt krav eller påtryckningar från ledningen att 

godkänna elever, men hon säger också att hon kan förstå om andra lärare gör det. 

 

Lärare D hävdar att det förekommer antydningar från ledningen att försöka godkänna 

elever i mesta möjliga mån, men hon har själv aldrig upplevt påtryckningar från 

ledningen. Lärare D menar att det såklart finns en önskan om så många godkända elever 

som möjligt, men att det inte behöver ske genom så kallade ”snäll-betyg” (Lärare D).  

 

Lärare E säger att han upplever antydningar från ledningen att godkänna elever som 

egentligen kanske inte förtjänar ett G. Han säger: ”Inte så att de säger det rakt ut. Men 

antydningar ’Vi måste få igenom, för den här gången' eller 'nu går de ju ut, kan vi inte 

fixa det här' och sådana saker”. Lärare E menar att det måste finnas tydliga regler om när 

förlängningar av kurser ska få vara aktuellt, eftersom vissa elever ibland har en tendens 

att utnyttja sådana regler genom att gå till rektorn och begära förlängning om de får IG på 

en kurs. 

 

Lärare F säger att hon har upplevt krav från ledningen att godkänna elever som inte 

förtjänar godkänt betyg, även om det har hänt väldigt sällan. Hon säger: 

 
Det är klart att om ens chef kommer och säger åt en att godkänna elever, när 

man vet att de inte förtjänar det, det är ju inte roligt, men jag har stått på mig. 

Alternativet är ju att rektorn sätter betyg själv men jag skulle inte kunna ändra 

betyget, det skulle inte kännas rätt. (Lärare F)  
 

Lärare F menar att det inte är roligt att få sådana krav på sig från ledningen, men att hon 

inte låter sig påverkas av det på ett professionellt plan, även om hon tycker att det är 

jobbigt. 

 

Alla lärare i undersökningen utom Lärare C och Lärare D, menar att de varit med om 

antydningar och påtryckningar från ledningen att försöka godkänna så många elever som 

möjligt, även då eleverna inte presterat på en för godkänt betyg, acceptabel nivå. Lärare 

C och Lärare D menar dock att de kan förstå om andra känner så, men att de själva inte 

har upplevt det. De lärare som har blivit utsatta för krav på godkända betyg är också av 

åsikten att det kan påverka dem på ett personligt plan, men inte professionellt, det vill 

säga, att de inte skulle ändra sitt betyg även om ledningen föreslog det.  
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4.2.2 Betyg efter prestation och inte efter person eller situation 

Lärare A säger att det absolut förekommer konflikter vid betygsättningen, oftast med 

elever som är missnöjda med betyget, men det kan också vara konflikter med föräldrar 

om deras barns betyg. Lärare A hävdar dock att sådana konflikter endast påverkar henne 

på ett personligt plan, men att det egentligen inte har något att göra med själva 

betygsättningen, eftersom det endast är elevens prestation som räknas då. Så här säger 

Lärare A om ett upprört telefonsamtal från en elevs föräldrar: 

 
Jag sa åt dem [föräldrarna] flera gånger att 'det enda som kan påverka hennes betyg är 

hur hon presterar i jämförelse med Skolverkets betygskriterier'. Det är bara hur du är i 

engelska som räknas, och då kan föräldrarna fast ha krossat min bil eller spottat mig i 

ögat. Det påverkar ändå inte elevens betyg, åt något håll. Man måste vara benhård på 

det, men det är det inte alla som klarar. (Lärare A) 
 

Enligt Lärare A finns det inte något som skulle kunna påverka betygsättningen för hennes 

egen del, men hon kan förstå om andra blir påverkade. Lärare A uppger några faktorer 

som kan påverka en lärares betygsättning är inkompetens från lärarens sida, eller elevens 

personlighet. Hon säger att det just är sådant som hon försöker bortse ifrån när hon sätter 

betyg på sina elever. 

 

Lärare B menar det kan förekomma fall då elever har fått för höga betyg på grund av att 

läraren inte har den erfarenhet som krävs för att sätta ett korrekt betyg, eller så kan det 

vara så att lärare medvetet sätter ett betyg som eleven blir nöjd med, för att undvika 

konflikt. Han hävdar dock att han själv försöker undvika att göra så. Lärare B förklarar 

också att man ibland stöter på elever som har svårt att ta åt sig kunskap på grund av att de 

har det svårt hemma eller andra sociala problem, och att det skulle kunna påverka lärare 

vid betygsättning, men han säger att han själv inte hade kunnat ge eleven ett betyg 

han/hon inte förtjänar ändå. I de fall det förekommer konflikter med elever om betyg, 

uppger Lärare B att han går tillbaka och tittar igenom sitt material igen, men att han ger 

det betyg eleven förtjänar ändå. 

 

Lärare C anser att det säkert kan vara svårt för lärare i allmänhet att sätta betyg på elever 

utan att påverkas av yttre faktorer, men hon menar att hon försöker undvika att göra så 

genom att påminna sig själv om sådana faktorer. Lärare C förklarar att elevens 

personlighet kan påverka betygsättningen eftersom man som lärare inte får personkemi 

med alla elever, och vissa elever är rentav otrevliga. Lärare C menar att man då får 

dubbelkolla och ifrågasätta sina principer för betygsättning, men att det inte får gå 

överstyr det heller. Hon säger att det kan finnas elever som är både trevliga och duktiga, 

men de ska inte få lägre betyg än de förtjänar på grund av lärarens rädsla att betygsätta 

personligheten. Lärare C säger också att det kan vara jobbigt att bära på känslig 

information om en elev som man ska betygsätta, eftersom det då kan bli så jobbigt att ge 

betyget icke godkänt. Hon menar att även om hon kan förstå varför en elev inte når upp 

till målen så förändrar det inte betyget. Lärare C har inte varit med om några långvariga 

eller allvarliga konflikter om betygsättningen, och hon säger att så länge hon har klara 

grunder till ett betyg så skulle hon inte låta sig påverkas av sådana konflikter. 
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Lärare D anser att faktorer som elevens uppförande och respekt för läraren kan påverka 

vid betygsättningen likväl som hög frånvaro, även om det inte ska ingå i avvägningarna. 

Hon menar att det är svårt att sudda ut sådana intryck vid betygsättning, även om hon 

försöker. Lärare D har inte upplevt några konflikter med elever om betygssättningen, men 

förklarar att så länge man pratar kontinuerligt med eleven om dennes prestationer så 

kommer betyget sällan som överraskning och på så vis kan man undvika att hamna i 

konflikter om betyget och behöver därmed inte heller låta det bli en faktor vid 

betygsättningen.  

 

Lärare E hävdar att det kan vara störande med t. ex. elever som skolkar, men att det är 

sådant man får bortse från vid betygsättningen, eftersom det endast är elevens kunskaper 

som ska räknas då. ”Vi får inte bedöma vad de inte gör på lektionerna utan vad de 

faktiskt gör. Men visst kan bli irriterad [när de skolkar], men det får man bortse ifrån” 

(Lärare E).  Han hävdar att även om elever är borta mycket så är det ändå tillfällena då de 

är närvarande som räknas, eftersom det är då läraren får in underlag för bedömning. 

Lärare E menar att man inte behöver hamna i konflikter om betygen med elever om man 

resonerar med dem om varför de får det betyg de får. Han hävdar att han inte skulle låta 

sig påverkas av konflikter med elever vid betygsättning. 

 

Lärare F menar att hon försöker påminna sig själv om elevens prestationer vid 

betygsättning, men hävdar att man blir påverkad av elevens personlighet och även av 

sociala omständigheter runt eleven. Lärare F säger att det är viktigt att påminna sig att 

bortse från sådant vid betygsättning. Hon hävdar att det sällan förekommer konflikter om 

betyget med elever och att det inte är något som påverkar betyget åt något håll. Däremot 

menar Lärare F att hon till nästa betygssättande moment kan försöka vara extra noggrann 

med att förklara grunderna för betyget för eleven för att undvika liknande situationer.   

 

Alla lärare i denna studie kan se att olika yttre faktorer kan påverka betygsättningen i 

allmänhet, men alla hävdar att de aktivt försöker att undvika att låta sig påverkas av 

elevers personlighet eller sociala situation. Även om det förekommer konflikter om 

betyget som ibland skapar otrevliga situationer som för Lärare A, så är det inget som 

lärarna i denna studie säger att de påverkas av vid betygsättningen, utan det är elevernas 

prestationer som de bedömer. 

 

4.2.3 Förväntningar och åsikter som störande moment  

Lärare B menar att elevers prestationer i andra ämnen kan ge en liten fingervisning om 

hur de ligger till i allmänhet i skolan. Däremot säger han att det inte innebär att han 

anpassar elevens betyg efter information från kollegor hur han/hon presterar i andra 

ämnen. 

 

Lärare C förklarar att hon på många sätt är förskonad från kollegors kommentarer och 

åsikter om hennes elever i Engelska eftersom hon har sitt arbetsrum i en annan byggnad 

än andra kärnämneslärare. Hon anser att det är sådant som kan påverka vid 

betygsättningen. Å andra sidan kan det vara bra att veta om eleven bara har svaga 

prestationer i hennes ämne, eftersom det kan innebära att hon måste ändra sitt arbetssätt. 
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Ibland kan Lärare C uppleva att hennes egna förväntningar på elever kan innebära 

konflikter vid betygssättningen. Hon upptäcker själv ibland att hon jämför elevernas 

prestationer med hennes egna förväntningar på eleven baserat på dennes tidigare 

prestationer. Lärare C säger att eleverna inte alltid lever upp till dessa förväntningar eller 

ibland överträffar dem och då får hon kämpa för att inte betygsätta hur väl eleven lever 

upp till förväntningarna, utan vilket betyg som prestationen är värd baserat på kursplanen. 

 

Lärare D hävdar att hon inte påverkas av kollegors åsikter om elever, åtminstone inte på 

ett medvetet plan. Något som hon däremot ser som ett störande moment vid betygsättning 

är elevernas förväntningar på sitt betyg. Lärare D menar att det förekommer ibland i 

väldigt studiemotiverade klasser att elever förväntar sig och hoppas på högsta betyg för 

att komma in på främst läkarlinjen, men att det inte alltid blir så eftersom hon endast 

betygsätter prestationerna och inte förväntningarna från eleven. Det är något som hon 

upplever som jobbigt, men Lärare D hävdar att det i slutändan ändå inte påverkar betyget. 

 

Lärare E uppger att han tror att man kan bli påverkad av kollegors kommentarer om en 

elev, även om han aldrig medvetet har anpassat sitt betyg för att inte sticka ut från andra 

lärares betyg av samma elev. Lärare E menar att det ändå är prestationerna som måste 

avgöra betyget även om det blir vissa skillnader från hur andra lärare bedömer eleven i 

andra ämnen.  

 

Lärare F anser att kollegors diskussioner inte påverkar betygsättningen av elever, även 

om hon ibland kan reagera över att en elev presterar olika i olika ämnen.  

 

Majoriteten av lärarna i denna studie hävdar att de inte låter sig påverkas av kollegors 

åsikter av elever eller av elevernas förväntningar på betygen. Lärare B anger dock att det 

till viss del kan vara vägledande hur eleven presterar i andra ämnen och Lärare C menar 

att kollegiala diskussioner om elever kan påverka arbetssätt i klassrummet men inte 

betygsättningen i sig. Lärare A uttalar sig inte specifikt i frågan men hävdar genom större 

delen av intervjun att det inte finns något som påverkar hennes betygssättning förutom 

elevernas prestationer.  

 

4.3 Principen att värna om eleven 

Lärare A förklarar att för att motivera elever kan hon ibland anpassa betygen som delas ut 

för olika moment under läsåret. Det kan vara genom att inte alltid ge svaga elever icke 

godkänt, även om det specifika arbetet är värt det betyget. Lärare A menar att det skulle 

kunna knäcka eleven. Istället ger hon ett väldigt svagt G med tydliga instruktioner om hur 

eleven ska göra för att förbättras. Lärare A hävdar också att det kan finnas en fara i att ge 

duktiga elever genomgående MVG eftersom det kan få dem att tappa motivationen för att 

utvecklas vidare. Hon understyrker dock att den slutgiltiga bedömningen måste vara helt 

och hållet i enlighet med elevens prestationer. Lärare A säger också att denna metod för 

att motivera eleverna inte alltid fungerar eftersom eleverna ibland känner sig lurade då de 

inte få G i slutbetyg även fast de har fått G, om än svaga, i vissa moment under läsåret.  
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Lärare B anser att det kan finnas situationer som inbjuder till att ge elever ett så kallat 

'snäll-G' men han hävdar att han inte skulle göra eleverna någon tjänst genom att ge dem 

ett betyg som de inte förtjänar. Han tycker också att sådana situationer då elever har fått 

'snäll-betyg' från grundskolan är olyckliga eftersom dessa elever ofta har väldigt svårt att 

nå upp till samma nivå på gymnasiet.  

 

Lärare C menar att hon aldrig skulle ge elever ett G för att vara snäll, eftersom hon anser 

att det är både oprofessionellt och det är inte alls vidare snällt mot eleven. ”Man gör dem 

ingen tjänst. Om de inte förstår en person som pratar engelska så hjälper det ju inte om 

jag sätter G”, säger Lärare C. Hon menar att man genom att göra så berövar elevens 

chanser att få stöd att förvärva kunskaperna som krävs för G. 

 

Lärare D anser att det kan vara påfrestande att vara helt och hållet ärlig mot elever om 

deras prestationer, speciellt när man vet att de kommer bli besvikna. Hon anser att man 

ska försöka hålla elevens hopp vid liv, men samtidigt vara realistisk så att eleverna inte 

får för höga förväntningar på sitt betyg, förväntningar som sedan kanske inte uppfylls. 

Lärare D tycker att det är mest ”schysst” mot eleven att vara ärlig om vartåt det lutar, 

men att man kan lägga fram det på ett sätt som inte knäcker elevens självkänsla. 

 

Lärare E understryker vikten av att resonera med elever om deras betyg för att de ska 

vara beredda på vilket betyg de kommer att få. Han menar att han inte kan anpassa 

betygen efter hur eleven kommer att ta emot beskedet om vilket betyg han/hon kommer 

att få, men däremot kan man förklara för dem varför. Lärare E förklarar att det är ett sätt 

att låta eleven veta att de blir bedömda rättvist och utifrån deras prestationer. 

 

Lärare F hävdar att hon inte skulle sätta några 'snäll-betyg' överhuvudtaget, men hon 

framhäver att det är viktigt att berätta för eleven på vilka grunder han/hon betygssätts. 

Hon säger att det inte skulle kännas rätt att ge elever ett betyg som de inte förtjänar, 

varken mot eleven eller mot sin egen yrkesetik. 

 

De flesta av de intervjuade lärarna framhäver vikten av att vara ärlig mot eleven redan 

från början, för elevens skull, men att man ändå ska vara försiktig i sina uttalanden för att 

inte knäcka eleven. Flera av lärarna motiverar det med liknande resonemang som lärare 

C: ”Man gör dem ingen tjänst” genom att sätta snäll-betyg. Lärare A uppger att hon 

ibland kan anpassa den formativa bedömningen för att stimulera och motivera eleven, 

men även hon anser att elevens slutbetyg endast ska återspegla elevens prestationer och 

kunskaper. 

4.4 Principen att hitta en avgörande faktor  

Lärarna i studien angav ett antal olika sätt att avgöra betyget för en elev som står och 

väger mellan två betygssteg. Nedan finns lärarnas svar insorterade efter olika principer 

för att hitta en avgörande faktor vid tveksamma fall. 

4.4.1 Nationella proven som vägvisare 

Lärare A anser att nationella proven kan vara ett stöd när det uppstår svårigheter att 

bedöma en elev. Samtidigt medger hon att hon sällan blir överraskad över elevernas 
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resultat på de nationella proven utan att de ofta sammanfaller med hennes egna 

bedömningar av eleverna. 

 

Lärare B hävdar att nationella proven bara är en del av kursen, men att de kan vara bra att 

ha vid tveksamheter eftersom instruktionerna är så pass tydliga att man får en god 

uppfattning om vad som är acceptabelt och inte vid bedömning av Engelska. 

 

Lärare C anser att de nationella proven endast är en del av många i kursen för Engelska 

A, men att framförallt den muntliga delen väger ganska tungt vid tveksamheter runt 

betygsättningen för en elev. Hon förklarar att anledningen är att det är svårt att ha 

muntliga tester under så kontrollerade former och med så tydliga riktlinjer som det 

muntliga nationella provet. 

 

Lärare D menar att hon vid tveksamheter vänder sig till nationella proven för en 

fingervisning om elevens betyg. Hon hävdar att nationella proven fyller sin funktion som 

rikslikare och att de dessutom genomförs anonymt på hennes skola och därför kan man 

lita på att det har skett en objektiv bedömning.  

 

Lärare E anser att de nationella proven är en stor del av det betygsgrundande materialet i 

Engelska. Han säger att han förlitar sig ganska mycket på resultaten från dessa prov, men 

att det å andra sidan kan vara endast en poäng på proven som gör att eleven får VG och 

inte G. Därför tycker han att man bör ha vissa restriktioner om man ska utgå från 

nationella proven vid betygssättning. 

 

Lärare F anser att det absolut inte är bara de nationella proven som räknas, även om de 

ger en bra fingervisning om var eleverna ligger kunskapsmässigt.  

 

Vid tveksamheter vänder sig framförallt Lärare D och Lärare E till nationella proven i 

Engelska och låter resultaten på dem vara avgörande för det slutgiltiga betyget. De andra 

lärarna menar att dessa prov endast är en del av kursen, även om de till viss del kan dra 

slutsatser från resultaten, t. ex. om elevens muntliga färdigheter, som Lärare C påpekade. 

 

4.4.2 Elevens insats och ambition 

Lärare A anser att det ibland är så pass svårt att avgöra en elevs betyg att hon tvingas gå 

till utomstående faktorer. Dessa faktorer kan vara hur aktiv eleven har varit i 

klassrummet, om eleven är lat eller flitig eller hur mycket ogiltig frånvaro eleven har, 

anger Lärare A. Vidare menar hon att hon ibland måste väga in hur intresserad av ämnet 

eleven har varit eller om han/hon någon gång har blivit ertappad med fusk. 

 

Lärare B anger att det kan vara till elevens fördel om han/hon har varit flitig och fått 

jobba hårt för sitt betyg, om det är svårt att avgöra betyget baserat på betygskriterierna för 

kursen. 

 

Lärare C säger att hon ibland önskar att det gick att sätta flitbetyg eftersom det känns så 

tråkigt att behöva underkänna elever som inte når upp till G trots ihärdiga försök. Hon 
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anger däremot inte att hon går till sådana faktorer för att avgöra betyget för en elev vid 

tveksameheter, utan hon brukar be eleven göra någon extra uppgift för att försäkra sig om 

att hon ger honom/henne rätt betyg. 

 

Lärare F förklarar att ett sätt för att avgöra en elevs betyg kan vara att titta på hur han/hon 

har kämpat för att nå fram till resultaten. Hon menar att vissa elever får kämpa mycket 

hårt medan andra har tur och en sådan kamp kan spela roll vid betygsättningen. 

 

De lärare som nämnde dessa principer för att hitta en avgörande faktor poängterade också 

att det är väldigt sällan man behöver gå till sådana avvikelser för att komma fram till ett 

slutgiltigt betyg, men det ändå är något man får ta till i nödfall när man har tömt ut alla 

andra grunder för betygssättningen.  
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5 Diskussion  
 

Nedan följer först en diskussion om metoden för studien, sedan om resultaten av studien 

och till sist en avslutande reflektion som lyfter fram andra intressanta resonemang som 

framkommit under studien samt förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

För undersökningen användes sex informanter med den gemensamma nämnaren att de är 

engelsklärare på gymnasienivå. Urvalet gjordes genom att försöka hitta både manliga och 

kvinnliga lärare, med både kort och lång yrkeserfarenhet samt med olika utbildningar och 

ämneskombinationer, för att öka undersökningens validitet. För att få svar på mina 

frågeställningar formulerades i överlag öppna intervjufrågor, vilket hade både sina 

fördelar och nackdelar. Det fanns tillfällen då vissa lärare i intervjun inte förstod vad som 

efterfrågades och det hade kunnat undvikas med hjälp av pilotintervjuer (Kvale, 1997), 

som i sådana fall inte skulle ingå i själva resultatet. Fördelarna var att lärarna kunde 

utveckla sina svar eftersom det kändes naturligt att gå över till ett annat samtalsämne 

efter öppna frågor. Svenning (2003) hävdar att intervjuarens blotta närvaro kan påverka 

de intervjuades svar. Det blir en så kallad 'intervjuareffekt'. Den risken förekommer 

såklart vid alla intervjuer, men är något man kan komma runt genom att göra en 

kvantitativ studie istället med förslagsvis enkäter som materialinsamlingsmetod. 

Eftersom denna studie syftar till att ge ett exempel på hur olika principer för bedömning 

av Engelska på gymnasienivå kan se ut anser jag att intervjuer är det mest tillförlitliga 

och trovärdiga tillvägagångssättet, intervjuareffekt till trots.  

Svenning (2003) menar också att intervjuareffekten kan yttra sig genom att intervjuaren 

faktiskt styr intervjupersonens svar genom minspel och kroppsspråk. Mina egna 

personliga åsikter om ämnet som diskuterades under intervjuerna kan naturligtvis ha lyst 

igenom via kroppsspråk och minspel och därmed påverkat svaren, även om min avsikt 

var att ställa mig så neutral som möjligt inför den intervjuade lärarens svar.   

Vid resultatredovisningen har jag valt att dela in svaren från intervjuerna baserat på olika 

principer för betygsättning, där vissa har delats in i underrubriker. Detta lät sig inte göras 

utan möda, då ett enda svar från en lärare kunde knyta an till flera av principerna. Jag 

hade också kunnat utgå från de teorier som finns i den bakgrundslitteratur som används i 

studien, en så kallad deduktiv forskningsansats (Patel & Davidson, 2003) och endast 

undersökt hur väl de teorierna överensstämmer med denna studie, men en del av de 

teorierna gick inte att tillämpa på informanternas svar och var därför inte relevanta. Den 

abduktiva forskningsansatsen föll sig då mer naturlig (se punkt 3 ’Metod’, ovan). 
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i underrubriker där gemensamma nämnare från 

intervjuerna kommer först, följt av ett avsnitt som behandlar dilemman och konflikter vid 

betygsättning. Sedan diskuteras hur lärarna i studien ställer eleven i centrum vid 

betygsättning och slutligen avhandlas situationer som gör att lärarna i nödfall använder 

kriterier utanför Skolverkets anvisningar för att betygsätta elever. Varje rubrik tar upp 

olika aspekter av de principer för betygsättning som lärarna i studien använder, hur väl 

dessa principer följer anvisningarna i styrdokumenten samt vilka problem som kan uppstå 

vid betygsättning och bedömning. 

 

5.2.1 Den gemensamma nämnaren 

De intervjuade lärarna i denna undersökning bestod av fyra kvinnor och två män som alla 

representerar olika utbildningar, olika många år i yrket och olika ämneskombinationer, 

där Engelska är det ämne som stod i fokus under intervjuerna. Dessa olikheter till trots 

hade informanterna en överensstämmande syn på bedömning och betygsättning. Det som 

betonades flera gånger under intervjuerna var vikten av att följa Skolverkets 

bestämmelser för vad som ska betygsättas och hur betygsättningen ska gå till. Lärarna i 

studien är verksamma på gymnasiet och hänvisade framförallt till kursplanerna för de 

olika kurserna i Engelska och betygskriterierna som följer med dem. En skillnad som 

uppdagades mellan lärare med mindre erfarenhet från engelskundervisning och de som 

nästan uteslutande har undervisat i Engelska de senaste åren, var benämningen ”att gå på 

känsla”. De lärare med längst yrkeserfarenhet menade att de inte behöver hålla det 

fysiska dokumentet med kursmål och betygskriterier framför sig medan de bedömer en 

elev, utan har dem i huvudet och mentalt kan bläddra igenom kriterier per automatik. 

Lärarna med mindre erfarenhet sade sig återvända till dokumentet gång på gång för att 

stämma av och kontrollera att de är på rätt spår i sin undervisning och bedömning.  

 

Det kan vara problematiskt att hitta en balans mellan att vara lojal mot institutionella krav 

och mål och elevens krav, mål och behov (Colnerud, 2006). Resultatet i denna studie 

visar att alla de intervjuade lärarna har mer eller mindre samma moraliska ståndpunkt vad 

gäller betygssättning och bedömning - att det ska ske i enlighet med Skolverkets 

bestämmelser, men eftersom de är olika individer påverkas de på olika sätt av yttre 

faktorer där vägledning i styrdokumenten inte går att finna. Denna problematik som de 

intervjuade lärarna upplever med besvärliga formuleringar och otydliga instruktioner i 

styrdokumenten stärks av tidigare forskning (Kroksmark, 2002, Wikström, 2007). 

Wikström (2007) menar att när styrdokumenten brister så är det inte så märkligt att 

läraren faller tillbaka på det som känns rimligt i den aktuella situationen. Lärarna i 

studien angav att det ibland uppstår svårigheter att bedöma en elev utifrån 

betygskriterierna och de exempel som de olika lärarna hänvisade till var när en elev 

ligger på gränsen mellan två betyg, framförallt mellan icke godkänt och godkänt. Baserat 

på denna studie drar jag slutsatsen att lärarna under sådana omständigheter hittar andra, 

skilda, vägar som ligger utanför Skolverkets ramar till ett betyg för eleven.  
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5.2.2 Professionella dilemman och konflikter  

Wikström (2007) hävdar att en negativ bieffekt av dagens betygssystem är det ökade 

trycket på läraren att sätta tillfredsställande betyg både för eleven och för skolan. Jag har i 

denna undersökning märkt att de intervjuade lärarna är mycket väl medvetna om vilka 

konsekvenser deras betygsättning får för både den enskilda eleven och för skolan och 

dess ledning, men också för dem själva. Hälften av de intervjuade lärarna menade att de 

själva har blivit utsatta för påtryckningar från ledningen att ändra ett betyg eller snarare 

att ”försöka fixa” så att eleven får godkänt (Lärare E). Utifrån resultaten av denna studie 

är det svårt att dra några paralleller mellan lärarnas yrkeserfarenhet, ålder, utbildning, kön 

eller ämneskombination och hur utsatta de varit för påtryckningar från ledningen, då de 

lärare som anger att de blivit utsatta har olika bakgrund. Påtryckningar från ledningen blir 

för den betygsättande läraren en konflikt mellan att följa uppdraget och att följa order. 

Pope et al.:s (2009) studie visar att institutionella krav och normer är en bidragande orsak 

vid nästan varje konflikt som har med bedömning att göra. I samma undersökning visas 

att institutionella krav främst krockar med elevens behov och på andra plats kommer 

konflikten mellan institutionella krav och lärarens behov. Jag kan i min undersökning dra 

slutsatsen att det uppstår konflikter mellan lärarnas behov och önskan om att följa 

uppdraget och vara rättvisa i sina bedömningar och institutionella krav på godkända 

elever.  

 

Wikström (2007) menar att betygsinflationen är ett faktum, oavsett vad det beror på, och 

att det gör det svårare och svårare över tid för elever att konkurrera med sina betyg, 

eftersom de kunskaper som tidigare räknades som godkänt numera kan räknas som väl 

godkänt, även om betygskriterierna är desamma. Skolverkets rapport (2009b) visar också 

att nivån på betygen är ojämn, både nationellt sett och mellan olika skolor, lärare och 

ämnen. Tholins studie (2007) visar på svårigheten att jämföra olika skolors 

bedömningspraktiker med varandra, eftersom de kan se så olika ut. Anledningen till detta 

är betygssystemet, menar han. Det lämnar ett utrymme för lokala varianter och 

variationer, som blir nästintill omöjliga att värdera mot varandra. Kroksmark (2002) är 

också kritisk till betygssystemet och menar att det är mycket svårt att tillämpa det i 

praktiken. Majoriteten av de intervjuade lärarna menar att betygssystemet fungerar, men 

förklarar att de ofta stöter på svårigheter, speciellt vid formuleringar som är 

tolkningsbara.  

 

5.2.3 Eleven i centrum 

Med det nya betygssystemet gick man från att fokusera på undervisning till att ställa 

elevens lärande i centrum. Eleverna har blivit mer delaktiga i undervisningen, fått större 

inflytande och har fler rättigheter. Som en konsekvens av införandet av ett icke godkänt 

betygssteg har förutsättningarna förändras från det normbaserade relativa betygssystemet. 

Eleverna har idag rätt att få stöd för att nå upp till en godkänd nivå och de har rätt att 

ifrågasätta på vilka grunder betygen baseras. Samtidigt är det lärarens skyldighet att bistå 

med information om elevens kunskapsutveckling och utvecklingsområden (Lpf 94). 

Majoriteten av lärarna i intervjuerna menar att det ibland kan vara svårt att ta den 

konfrontationen med elever, speciellt när deras prestationer inte möter deras ambitioner. 

Det kan röra sig både om svagpresterande elever som kämpar för att få godkänt, men 
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också högpresterande elever som vill ha högsta betyg för att komma in på rätt utbildning. 

Do no harm kallas den övergripande principen som syftar till att värna om 

medmänniskor, i det här fallet eleverna. Den principen kan komma i uttryck genom att 

lärare anpassar betyg för att inte knäcka elevens självförtroende eller för att hjälpa eleven 

framåt (Green et al., 2007). Selghed (2007) och Wikström (2007) visar hur betygen ska 

fylla tre olika funktioner: motivation, information och urvalsfunktion. Dessa funktioner 

kan stå i konflikt med varandra. Om betygen endast visar urval, som det gamla 

normrelaterade systemet, går man miste om informationen om vad eleven faktiskt har för 

kunskaper med sig från skolan. Funktionen som urvalsmetod är dock nedsatt idag 

eftersom alla elever har samma chans på de högsta betygen (Selghed, 2007). 

Motivationen bygger på att eleverna är nöjda med sina resultat för att betygen också ska 

kunna fylla de andra två funktionerna på ett för eleven tillfredsställande vis, vilket jag i 

min undersökning har kunnat konstatera inte alltid är fallet då nästan alla de intervjuade 

lärarna nämnde att de haft elever som ifrågasatt sitt betyg, framför allt lärare A som har 

längst erfarenhet. 

 

Colnerud (1997) visar att det för lärare uppstår inre konflikter mellan att vara ärlig och att 

skydda eleven från att ta skada. Green et al. (2007) menar dock att det kan vara lika 

skadligt för eleven att få ett för högt betyg som att få veta att de är underkända. Alla 

lärarna i min studie hänger sig främst åt principen avoid score pollution, eftersom de 

menar att framförallt slutbetygen måste motsvaras av de kunskaper som eleven har 

uppvisat under kursens lopp, vare sig eleven är nöjd med det betyget eller ej. Alla lärare i 

studien arbetar också efter principen do no harm, eftersom de anser att det inte är rätt mot 

eleven att ge dem snäll-betyg. Under den formativa bedömningen menar lärarna att de 

följer både principen att inte knäcka eleven genom att vara alltför ärlig, samtidigt som de 

uppger att det är viktigt att inte inge falska förhoppningar, vilket kan slå tillbaka på 

lärarna själva i slutändan. Läraren med längst erfarenhet uppger att det hänt att eleven 

blivit väldigt besviken när slutbetyget inte stämt överens med de betyg han/hon fått under 

året. Även detta resonemang stöder teorin för do no harm. Hur lärarna i denna studie 

anpassar sina betyg under året för att undvika att 'knäcka' sina elever eller för att motivera 

dem är en avvägning från fall till fall och från individ till individ, men det som präglar 

den formativa bedömningen är både ärlighet och omsorg för eleven, vilket enligt 

Colnerud (1997) i sig kan innebära konflikter.  

 

5.2.4 Att i nödfall kliva utanför ramarna 

Majoriteten av de intervjuade lärarna menar att en stor svårighet med att bedöma elever 

är att hitta rätt i betygskriterierna för den aktuella kursen. Lärarna med kortast erfarenhet 

kritiserar det stora glappet mellan betygsstegen som gör att betygen kan bli missvisande. 

Två elever som ligger väldigt långt ifrån varandra kunskapsmässigt kan ändå falla inom 

ramarna för samma betyg. En lärare med lång erfarenhet är av åsikten att betygsättningen 

är tråkig. Hon tillsammans med majoriteten av lärarna i studien menar att det kan kännas 

jobbigt att vara både coach och domare åt eleverna. Flera lärare i studien menar att det är 

jobbigt och tråkigt att tvingas ge ett betyg under elevens förväntan eller förhoppning. 

Ibland förekommer det också att eleven ligger och väger mellan två betygssteg och det 

blir mycket svårt för läraren att bedöma vad betyget slutligen ska bli. Både manliga och 
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kvinnliga lärare i studien med både relativt kort och relativt lång erfarenhet från yrket 

menar att de faller tillbaka på nationella provet i Engelska för att fatta ett beslut, medan 

de lärare med längst respektive kortast yrkeserfarenhet också nämnde faktorer som ligger 

utanför betygskriterierna såsom flit, fusk och frånvaro. Eftersom det är så pass stora steg 

mellan betygen blir avgörandet extra viktigt och pressen på läraren ökar. Om läraren 

sätter 'fel' betyg så kan det ha stora konsekvenser för eleven och för skolan. Paradoxalt 

nog är det just dessa situationer som pressar lärarna att titta utanför betygskriterierna och 

styrdokumenten.  

 

5.2.5 Avslutande reflektion  

Att betygen inte är likvärdiga runt om i landet eller ens inom samma kommun är 

konstaterat av Skolverket (2009). Flera undersökningar visar också att elever idag har 

liknande upplevelser som elever som fick betyg enligt det normbaserade, relativa 

betygssystemet, nämligen att betygen kan bero på andra orsaker än de egna 

prestationerna. I Colneruds och Alms (2010) undersökning bland lärare visas hur lärare 

själva upplevde betygsättningen när de gick i skolan. Vid jämförelse med den 

undersökningen och undersökningar gjorda på dagens elever finns det fortfarande 

liknande uppfattningar om betygsättningen. Eleverna från båda undersökningarna 

(Skolverket, 2000; Colnerud & Alm, 2010) säger sig uppleva att betygen beror till stor 

grad på vilken lärare de får, även om eleverna från Skolverkets undersökning (2000) var 

positiva till det då ganska nya betygssystemet eftersom man inte längre blev jämförd med 

sina klasskamrater. Det går att dra vissa paralleller till denna undersökning ur dessa 

resultat. Alla lärarna är överens om att yttre tryck är något som de inte påverkas av, 

oavsett om det kommer uppifrån (rektorer) eller nerifrån (elever), utan den konflikten 

som påverkar lärarna mest är den som uppstår inom dem själva när de ska tolka 

betygskriterierna. Lärarna i denna studie är så pass måna om att ge eleven 'rätt' betyg att 

de är villiga att gå ifrån styrdokumenten för att lösa sin inre konflikt. Det är intressant att 

lärarna i denna studie har liknande åsikter i de flesta frågor även om de skiljer sig åt vad 

gäller ämneskombinationer, yrkeserfarenhet, utbildning, kön och biologisk ålder. De 

lärare i undersökningen som är äldst respektive yngst är också samma lärare som har 

likadana principer för att hitta en avgörande faktor vid betygsättning, nämligen den att i 

nödfall gå utanför betygskriterierna, medan de lärare som ligger mittemellan i biologisk 

ålder har andra principer för att hitta en avgörande faktor vid betygsättning. 

 

Något som de alla återvänder till är också oklarheten med formuleringar i dagens 

betygskriterier och utifrån studiens resultat drar jag slutsatsen att det är den 

underliggande anledningen till varför bedömningsgrunder utanför Skolverkets 

betygskriterier kan förekomma. Precis som Kroksmark (2007) skriver konkretiserar inte 

betygskriterierna kursmålen, vilket är en förutsättning för att kunna betygsätta 

måluppfyllelsen. Det går också att finna kriterier som både beskriver art av kunskap och 

kvalité av kunskap, vilket innebär stora svårigheter i att avgöra vilka kunskaper som 

väger tyngst. Betygskriterierna inbjuder till tolkning av desamma och med bristande 

vägledning om hur de ska tolkas finns en risk att tolkningen blir individuell från lärare till 

lärare. 
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Läraryrket innebär, förutom undervisning och måluppfyllelser, möten och relationer 

mellan individer, där läraren står i maktposition till eleven. I dessa relationer kan andra 

situationer som ligger utanför själva läraruppdraget uppstå. Lärare fattar snabba beslut 

varje dag och många av dessa beslut går inte att hitta stöd för i styrdokumenten. Att vara 

både coach och domare, som en av lärarna uttrycker sig, är ett problem i sig, varför det 

kan vara värt att fundera över hur man kan komma runt problemet med subjektiva 

bedömningar bland lärare, även de som sker ofrivilligt eller omedvetet. Det kan vara 

genom fler nationella prov som skickas till utomstående rättningscentraler och ett större 

samarbete mellan ämnen, lärare, skolor och kommuner. Det bör vara tydligt i 

styrdokumenten vilka kunskaper som väger tyngst så att lärare med större säkerhet kan 

avgöra vilket betyg en elev förtjänat. Förvisso finns åsikten att dagens betygssystem på 

många sätt inbjuder till subjektivitet, men oavsett vilket betygssystem som används 

misstänker jag att det är omöjligt att vara helt och hållet objektiv då man ska bedöma 

elever som man själv undervisar och spenderar flera timmar i veckan tillsammans med. Å 

andra sidan är det just genom undervisningen och i klassrummet som eleverna har störst 

chans att visa sina kunskaper.  

 

Det ska bli mycket intressant att se hur den nya gymnasiereformen med ny läroplan, som 

ska börja gälla höstterminen 2011, kommer att handskas med betygskriterierna och med 

den kritik som riktats mot kursplanerna från 1994. Både lärare och elever hade tjänat på 

mer konkreta anvisningar om vad som krävs för ett visst betyg och hur man kan jobba för 

att nå fram till det betyget. Samtidigt är det viktigt att gå till botten med hur lärare går till 

väga vid betygssättning, vilka principer de använder, så att elever runt om i landet inte 

behöver oroa sig för att de har fått 'fel' lärare och så att rektorer kan lita på att lärarens 

metoder och principer för bedömning och betygsättning följer Skolverkets intentioner. 

Det finns ett behov av vidare forskning inom området där just lärares principer för 

betygsättning och bedömning bör fokuseras, eftersom att betygsättning i slutändan är upp 

till varje enskild lärare, åtminstone så som det svenska betygssystemet för gymnasiet ser 

ut idag. 
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