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Abstract 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka och jämföra behöriga och obehöriga lärares 

uppfattning om betygssättning. I den intervjubaserade studien deltog engelsklärare från både 

grund- och gymnasieskola. Fyra av dem hade pedagogisk högskoleexamen, och fyra hade det 

inte. Bland resultatet framkom tydligt att de behöriga lärarna enbart utgår från kursplanen och 

betygskriterierna i sin betygssättning i högre utsträckning än de obehöriga lärarna. Båda 

kategorierna upplevde generellt betygskriterierna som svårtolkade, och upplevde ett visst 

missnöje med dagens betygssystem. Samtal kring betygssättning förekommer bland båda 

kategorierna, men i en mer organiserad form bland de behöriga lärarna. Generellt kunde också 

konstateras att de obehöriga lärarna i högre utsträckning tar hänsyn till ovidkommande 

faktorer, som till exempel aktivitet på lektionerna och allmän ambitionsnivå. 
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1 Inledning 
 
Den svenska skolan är ett ständigt ämne för diskussion och på senare tid har frågan kring 

lärares kompetens samt obehöriga respektive behöriga lärare aktualiserats. Trots att skolor 

enligt lag enbart får anställa behöriga lärare har andelen obehöriga lärare ökat under det 

senaste decenniet, vilket rimmar illa med diskussionen kring en statushöjning och 

professionalisering av läraryrket. 

 

1.1 Bakgrund 
 
I maj 2008 presenterade lärarutredningen sitt betänkande Legitimation och skärpta 

behörighetsregler, där en rad nya regler och krav ställs på lärare och deras behörighet. För att 

få undervisa måste läraren vara behörig i de aktuella ämnena och i just den skolformen, och 

behörighet kan endast erhållas genom lärarutbildning. Enligt förslaget ska en nyutexaminerad 

lärare jobba på prov under ett år, och därefter få ut en lärarlegitimation som ger läraren 

behörighet att undervisa och sätta betyg, samt anställas utan tidsbegränsning (SOU 2008:52). 

Alltså kommer en nyutexaminerad lärare enligt förslaget inte att få sätta betyg själv, utan det 

ska under det första anställningsåret ske tillsamman med en legitimerad lärare. Genom detta 

ger man uttryck för att inte endast personer som saknar lärarexamen, utan även 

nyutexaminerade lärare inte är kompetenta nog att sätta korrekt betyg. 

 
”Betyg på avslutad kurs och efter en etapp ska sättas av läraren. Om läraren inte är 

legitimerad för yrket ska betyget sättas tillsammans med en legitimerad lärare. Om 

lärarna inte kan enas ska betyget sättas av den legitimerade läraren om han eller hon är 

behörig i det ämne som betygsättningen avser och i annat fall av rektorn.” (SOU 

2008:52). 

 

Förslaget har väckt en hel del reaktioner som mestadels framförts i massmedia. Reaktionerna 

har varit både positiva och negativa, men generellt kan man se att de positiva överväger de 

negativa. Dock upplevs ofta behörighetskraven som alltför hårda, då lärarna alltså inte bara 

ska vara utbildade, utan även behöriga i just det ämne och den skolform de undervisar i. 
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De lärare som idag är obehöriga men ändå tillsvidareanställda, kommer inte att plockas bort 

utan kommer istället att erbjudas möjlighet att läsa in adekvat behörighet. Därför har man när 

det gäller betygssättningen ställt kravet att en obehörig lärare inte får sätta betyg, utan detta 

ska i sådana fall ske av en behörig lärare. Kan dessa inte enas om vilket betyg som skall 

sättas, är det rektorns uppgift att sätta betyget (SOU 2008:52). 

 

Idag finns det en möjlighet för skolor att anställa obehöriga lärare, inledningsvis under högst 

ett år i taget om det saknas tillgång till någon behörig sökande. Efter upprepade kortare 

anställningar kan läraren ges en så kallad lokal behörighet som medför behörighet på just den 

skolan. Därefter kan skolan tillsvidareanställa den obehöriga läraren. Enligt förslag ska olika 

undantag gällande anställning av obehörig inte förekomma, men i utredningen medges 

samtidigt ”att helt undvika bristsituationer torde emellertid inte vara möjligt och man måste 

därför kunna göra undantag från behörighetsreglerna”. (SOU 2008:52). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

I lärarutredningens förslag presenteras en ståndpunkt angående betygssättning som innebär att 

en obehörig lärare inte innehar samma kompetens att utfärda betyg som en behörig lärare, och 

därmed inte heller ska få göra det. Utifrån det antagandet har vi undersökt om det förekommer 

någon skillnad i hur obehöriga och behöriga lärare i ämnet engelska resonerar kring 

betygssättning. 

 

När det gäller vad en lärare ska grunda sin betygssättning på formuleras detta kort och tydligt 

i läroplanen för gymnasieskolan. ”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har 

uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i 

betygskriterier” (Lpf 94). I läroplanen för grundskolan är formuleringen nästintill identisk. 

 

Med ovanstående citat som utgångspunkt har vi undersökt vilka faktorer obehöriga samt 

behöriga lärare i engelska egentligen tar hänsyn till då de ska fastställa en elevs betyg i slutet 

av en kurs. Är det de kriterierelaterade faktorerna, alltså kunskaper i förhållande till 

kursplanen som styr, eller spelar faktorer utöver detta någon roll? 
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Frågan har ställts, vilket kommer visas, i en del tidigare studier gällande lärares arbete med 

betyg och bedömning, men de har enbart fokuserat på behöriga lärares förhållningssätt och 

agerande, och alltså inte på de obehöriga lärarna. 

 

För att få underlag för vår jämförelse har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

– I vilken utsträckning använder sig behöriga och obehöriga lärare av betygskriterierna vid sin 

betygssättning? 

– I vilken utsträckning för lärarna samtal kring betyg och betygssättning på sina arbetsplatser? 

– Vilken syn har lärarna på det nuvarande betygssystemet? 

– Vad använder lärarna som underlag i sin betygssättning? 

– Tar lärarna hänsyn till olika elevbundna faktorer, som till exempel aktivitet under lektioner, 

närvaro, sen ankomst och läxläsning vid sin betygssättning? 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Trots ämnets aktualitet förekommer debatten angående obehöriga lärare än så länge till mesta 

del i tidningsartiklar och i olika debattforum. Jämfört med behöriga lärare och hur dessa 

arbetar med betyg och betygssättning är forskningen gällande obehöriga lärare högst 

bristfällig. 

 

1.3.1 Betygssättning 
 

Helena Korps studie gällande behöriga lärares betygssättning i gymnasieskolan visar att 

faktorer som elevers beteende och attityd kan spela en roll i betygssättningen, i högre grad 

inom de yrkesförberedande programmen och inom program där frånvaron är högre än 

genomsnittet. Vidare identifierar hon i studien tre olika framträdande modeller för 

bedömning. Den första modellen, den analytiska, innebär att betyget i hög grad knyter an till 

målen i kursplanen och betygskriterierna. Den aritmetiska modellen innebär att betyget räknas 

fram och baseras i huvudsak på provresultat, och den blandade eller relativa modellen innebär 

att läraren använder sin samlade bild av eleven och elevens kunskaper som underlag för 

betygssättning. Den relativa modellen innefattar skilda faktorer som provresultat, elevens 

beteende, lektionsaktivitet, närvaro och lärarens uppfattning av elevens kunskapsnivå. 

   4



Inom denna modell finner man lärare som menar att de utvecklat en känsla för vilket betyg 

som gäller för en viss elev, och i de fall osäkerhet råder, används ofta de nationella proven 

som riktlinje. Huvuddelen av de undersökta lärarna i Korps studie kunde till större delen 

knytas till den analytiska och den aritmetiska modellen, men med inslag av den relativa 

modellen. Alltså uppträdde olika blandformer mellan de olika modellerna (Korp, 2003). I 

analysen av vårt resultat har vi till en del använt oss av de i Korps studie framtagna 

modellerna. 

 

Skolverket (2004) har vid ett flertal tillfällen uttryckt att många lärare idag saknar kompetens 

för att sätta ett rättvist betyg. Den här okunskapen manifesteras främst i lärares oförmåga att 

tolka betygskriterierna och kursplanerna. Vidare menar Skolverket i sin rapport att lärare 

sällan konsulterar varandra i frågor om betygskriterierna och hur dessa skall tillämpas vid 

betygssättning. Skolverket genomför regelbundna och kontinuerliga kontroller av hur 

betygssystemet implementeras i landets kommuner. Inspektionerna visar på gång på stora 

brister i lärares förmåga att sätta rättvisa och likvärdiga betyg utifrån gällande riktlinjer. 

Enligt Skolverket beror den här inkompetensen på flera faktorer, huvudsakligen på att andelen 

obehöriga lärare är stor. Skolverket vidhåller att en grundläggande förutsättning för att kunna 

sätta ett korrekt betyg är att en lärare både har examen i ämnet han undervisar i samt även en 

formell lärarexamen som säkerställer att läraren är bekant med den pedagogiska delen av 

yrket som är minst lika viktig som ämneskunskaperna. Vidare framkom tydligt av rapporten 

att många lärare inte är införstådda i betygskriterierna och kursplanerna och ofta baserar sina 

bedömningar på andra, irrelevanta kriterier. En orsak till detta antas vara att betygskriterierna 

ofta uppfattas som svårtolkade och abstrakta. Dessutom anser man att lärarutbildningarna 

alltför sällan fokuserar på betygssättning och kunskapsbedömning. Skolverket menar därför 

att blivande lärare i mycket liten utsträckning erhåller nödvändiga förkunskaper i 

kunskapsbedömning; en viktig premiss för utveckling av kompetens kring bedömning. I 

rapporten framhålls också att lärare ofta använder nationella prov som enda basis för att sätta 

ett slutbetyg. Avvikelser mellan elevens reella prestationer under lektionerna och resultatet på 

nationella prov är stora (Skolverket, 2004). Flera internationella studier framhåller vikten av 

betygskriterierna och kursplanerna vid betygssättning och det råder överensstämmelse bland 

forskarna om att inga andra faktorer skall inkluderas i betygssättningen förutom elevens 

faktiska kunskaper (Butler & McMunn, 2006).  
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Lärare anser dock att de nationella proven utgör ett viktigt stöd i betygssättningen därför att 

de mäter elevers faktiska kunskaper samt konkretiserar och tydliggör kursplanen, visar 

Skolverkets rapport. Att det på skolorna sällan förekommer organiserade samtal eller 

diskussioner kring betygssättning försvårar ytterligare Skolverkets ambitioner att säkerställa 

rättvis och likvärdig bedömning.  

 

Skolverket (2005) menar att det finns stora avvikelser mellan resultatet på de nationella 

proven och slutbetyget och i genomsnitt får eleverna ett högre slutbetyg än på de nationella 

proven. Paradoxalt nog har skolorna ofta svårigheter att motivera den här diskrepansen. Det 

poängteras att “in some schools the net difference is more than 40 percent indicating that on 

average 40 percent of the students have received higher final grade than test grades” 

(Skolverket, 2005:27). Den här avvikelsen kompliceras ytterligare av att visa skolor kräver att 

eleverna presterar betydligt bättre på de nationella proven för att erhålla samma slutbetyg som 

eleverna på andra skolor. Detta tyder enligt rapporten på godtyckliga och subjektiva 

tolkningar av betygskriterierna som i sin tur resulterar i ett orättvist betygssystem.  

 

Biggs (2003) är kritisk till utformningen av betygskriterierna eftersom dessa endast utvärderar 

individers isolerade kunskaper och inte helhetsbilden. Biggs förespråkar ett holistiskt sätt som 

inbegriper utvärdering av elevens totala kunskapsnivå och vidhåller att bedömning av 

enskilda delar inte ger en rättvis bild av elevens faktiska kunskaper. Ett exempel belyser 

Biggs resonemang på ett konkret sätt. En elev som uppvisar goda anatomikunskaper men som 

inte kan omsätta dessa i praktiken under en simulerad operationssituation och följaktligen 

misslyckas med att utföra operationen skall inte få ett godkänt betyg, menar Biggs. Eleven har 

följaktligen inte tillägnat sig ett holistiskt inlärningssätt. Biggs konkluderar att “a valid or 

authentic assessment must be of total performance, not just aspects of it” (2003:157). Ett 

annat problem med betygssättning enligt Biggs är “haloeffekten” som innebär att lärare 

tenderar att generalisera vissa förmågor till andra situationer också. Exempelvis kan lärare bli 

påverkade av elevers tidigare prestationer på prov, medvetet eller omedvetet. Läraren kan 

därmed sätta ett högre betyg på en elev som tidigare presterat väl utan att den berörda eleven 

faktiskt nått upp till kriterierna för det aktuella betyget. Vidare förekommer favorisering av 

”duktiga” och ”sympatiska” elever och flera studier bekräftar att lärare sätter högre betyg i 

mycket större utsträckning på attraktiva kvinnliga studenter än oattraktiva, menar Biggs 

(2003). Haloeffekten påverkar också betygssättning av enskilda prov eller uppsatser. 

   6



Om en lärare skall betygssätta trettio uppsatser föreligger risk att en medelmåttig uppsats 

bedöms högre om föregående 10 uppsatser varit undermåliga. Likaså föreligger risk att en väl 

skriven uppsats ges ett lägre betyg om föregående 5 uppsatser varit exceptionella, menar 

Biggs. Haloeffekten kan undvikas eller minimeras genom att proven eller uppsatserna 

avidentifieras och blandas flera gånger. Att helt frångå subjektiva värderingar är dock en näst 

intill omöjlig uppgift, menar Biggs och skriver att ”judgement is ubiquitous” (2003:180). 

Kohn (1999) är kritisk till betygssystemet och menar att betygssättning är en komplicerad 

process som nästan alltid inbegriper en viss grad av partiskhet. Enligt Kohn, (1999) ”grades 

aren’t valid, reliable or objective”. Vidare skriver Kohn att två lärare kan bedöma en elevs 

kunskapsnivå helt olika men även att en och samma lärare kan betygsätta samma prov olika 

vid olika tillfällen. Förekomsten av dessa till synes godtyckliga bedömningar omintetgör 

påståendet att betygssättning är en objektiv bedömning, menar Kohn och konkluderar att ” In 

short, what grades offer is spurious precision – a subjective rating masquerading as an 

objective evaluation”. Kohn menar avslutningsvis att betygssystemet inte har några fördelar 

utan snarare är kontra-produktivt i dess nuvarande utformning. Ett annat problem med 

betygssättning är att lärare inte bara gör subjektiva bedömningar om en elevs kunskapsnivå 

utan dessa bedömningar påverkas också av andra faktorer som inte skall ha någon inverkan på 

betyget. Guskey (1994) menar att elever som uppvisar olika beteenderelaterade problem i 

klassrummet ofta missgynnas i form av ett lägre betyg eftersom deras dåliga uppförande 

påverkar lärarnas bedömningar. Intressant är att även andra elevrelaterade faktorer som till 

exempel handstilen kan påverka lärares bedömning. 

        

Brookhart (1993) konstaterade i sin studie att lärare ofta beaktar faktorer som ansträngning 

och tidigare prestationer (haloeffekten) vid betygssättning. Orsaken till det är att lärare utgår 

ifrån konsekvenserna som ett betyg medför för eleven. Lärare i Brookharts studie uppgav att 

rättviseaspekten var viktig när de satte betyg men att de sociala implikationerna var än 

viktigare. Brookhart menar att lärares roll ofta är kontradiktorisk och innefattar två roller: en 

sorts solidarisk person som skall förstå elevens sociala situation men även en 

myndighetsutövare som agerar som domare. Brookhart postulerar att ”if a teacher’s first 

priority is to be an advocate for the student concern about the consequences to students may 

be expected to have more influence on grading practices than on interpretability” (s. 140). Det 

här förhållningssättet kan enligt Brookhart resultera i att lärare ibland kompenserar för 

elevernas otillräckliga kunskaper och sätter högre betyg än vad som förtjänats om eleven hade 

ansträngt sig. 
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Winkler (1969) instämmer i Brookharts resonemang och menar att lärare ofta tar hänsyn till 

ovidkommande faktorer i samband med betygssättning. Det är enligt Winkler ofrånkomligt att 

viss subjektiv värdering förekommer vid all betygssättning, men den grundar sig sällan på 

elevens akademiska resultat, utan snarare på empati och solidaritet. Winkler poängterar att ”to 

render reward in isolation of achievement is to pervert the philosophical bases of education. 

For in doing so, we falsely instill the exhilaration of success and deny the experience of 

failure” (351). Med andra ord, att frångå elevers faktiska kunskaper vid betygssättning är 

direkt kontraproduktivt och har negativa implikationer för deras övergång till vuxenlivet. 

 

Det förefaller råda konsensus bland forskarna om att lärare i stor utsträckning bedömer 

irrelevanta aspekter som sedan har en inverkan på betyget som läraren sätter. Leiter och 

Brown fann att lärare ofta påverkas av vilka förväntningar de har på elevernas akademiska 

förmåga men även elevernas grad av konformitet i förhållande till normerna i klassrummet. 

Vidare framkom av deras studie att faktorer som lärares egna förutfattade meningar om en 

elev utifrån elevens etniska bakgrund, ras, sociala status och kön (Leiter & Brown, 1985).  

Kanske ännu viktigare för hur eleverna presterar i klassrummet är lärares förväntningar som i 

sin tur har en betydande inverkan på betyget. En lärare som har låga förväntningar på sina 

elever skickar omedvetet signaler som bekräftar detta och följaktligen presterar eleverna i 

enlighet med dessa förväntningar och betygen som läraren sätter är ett indirekt resultat av 

hennes förväntningar menar Leiter och Brown (1985). 

 

Även svenska studier bekräftar godtyckliga och besynnerliga bedömningar. Selghed 

analyserade i sin doktorsavhandling lärares förhållningssätt till betygssystemet och noterade 

att lärare beaktar elevens beteende när de sätter betyg trots att det inte är ett kriterium för 

betygssättning. Det här förhållningssättet existerar trots att lärare är medvetna om att 

uppförande inte får utgöra ett underlag för betyget. Vissa av lärarna som deltog i studien 

framhöll att det var svårt att helt frångå elevers beteende, ambitionsnivå och punktlighet när 

betyget skulle sättas. Andra faktorer som lyftes fram av lärarna i studien var aktivitet på 

lektionerna och initiativförmåga. Selghed skriver att ”en del lärare ser der som naturligt att 

väga in elevens sätt att förhålla sig till ämnet och skolarbetet vid betygssättningen” (s. 164). 

Elever som har en positiv inställning till ämnet gynnas i form av ett högre betyg av vissa 

lärare, och elever som uppvisar oacceptabla beteenden så som frånvaro och skolk riskerar att 

bli missgynnade i form av ett lägre betyg trots att kunskapsnivån motsvarar ett högre betyg 

enligt betygskriterierna, menar Selghed. 

   8



Även elevens personlighetsdrag vävs in vid betygssättning. Elever som är extroverta och 

vänliga uppfattas på ett positivt sätt, vilket kan påverka betyget positivt medan omedgörliga 

och bråkiga elever uppfattas negativt och kan därmed få lägre betyg Orsakerna till studiens 

resultat, som för övrigt benämns ”nedslående” menar Selghed står att finna främst i 

betygssystemet och dess krångliga och obegripliga kriterier. Övergången från det relativa 

betygssystemet till det kriteriebaserade betygssystemet menar han gick alldeles för fort, 

samtidigt som lärare och skolledning inte fick tillräcklig utbildning i det nya systemet. Detta 

kan ses som en anledning till att lärare i undersökningen uppfattar kunskapsbegreppet och 

betygssystemet olika. Vidare anser han att en stor del lärare är ”snälla” i sin betygssättning, 

och i regel sätter högre betyg än vad eleven egentligen bör ha (Selghed, 2004). Detta kan 

enligt oss leda till att grundskoleeleverna senare kommer in på gymnasieutbildningar som 

ligger på en kunskapsmässigt högre nivå än vad eleverna egentligen klarar av  

 

1.3.2 Obehöriga lärare 
 

I en rapport från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund redogörs för andelen obehöriga 

tjänstgörande lärare i svensk skola. Förbunden har genomfört en undersökning i fem större 

svenska kommuner för att finna svar på varför andelen obehöriga lärare är så hög, trots 

skollagens behörighetskrav. I rapportens avslutning redogörs bland annat för hur de 

undersökta skolorna introducerar sina obehöriga lärare, och resultatet av undersökningen visar 

att de obehöriga lärarna inte har någon större insikt i styrdokumenten, till exempel läroplaner 

och kursplaner. Vidare har undersökningen visat att några extra insatser heller inte görs för att 

utöka de obehörigas kunskaper kring styrdokumenten, utan de får söka sina kunskaper på 

egen hand eller inom lärarlaget. Det intressanta i sammanhanget är att samtliga intervjuade 

anser att en obehörig lärare måste sätta betyg i samråd med en behörig lärare (Lärarförbundet 

& Lärarnas riksförbund, 2004). Detta förhållningssätt är även ett av förslagen i 

Lärarutredningens betänkande gällande legitimation och skärpta behörighetskrav. 

 

När det gäller diskussionen kring behöriga och obehöriga språklärare finns det ytterligare en 

aspekt att lyfta fram, nämligen om läraren har det aktuella språket som modersmål, vilket ofta 

är fallet med just språklärare. 

   9



1.3.3 Near-Native Proficiency 
 
Debatten kring huruvida lärare som har engelska som modersmål är mer kompetenta på att 

lära ut än dem som inte har engelska som modersmål har alltid varit kontroversiell. Frågan 

hur undervisningen i engelska som andra språk kan optimeras har varit ett föremål för 

omfattande forskning inom andraspråksinlärningen. Är lärarexamen en förutsättning för att 

utföra jobbet på ett professionellt sätt eller är andra faktorer viktigare? Det råder ingen 

konsensus bland forskarna hur viktigt det är att en engelsklärare har engelska som modersmål 

men forskarna betonar vikten av en s.k. ”near native proficiency” (Murcia red. 2001). Detta 

innebär att läraren i största möjliga mån skall inneha kunskaper motsvarande en person som 

har engelska som modersmål. Den här faktorn anses vara av avgörande betydelse för huruvida 

undervisningen kommer att vara framgångsrik eller inte. Peter Medgyes skriver att ”non-

native speakers of English find it hard to compete with native speakers on equal terms and 

this linguistic handicap applies to non-native teachers as well” (Murcia red. 2001:429). 

Forskningen har således en utgångspunkt att lärare som inte har engelska som modersmål 

befinner sig i ett slags lingvistiskt underläge gentemot lärare som har engelska som 

modersmål. Detta bekräftas också av en enkätundersökning där lärare som inte har engelska 

som modersmål fick beskriva sina egen percepterade kompetensnivå i förhållande till lärare 

som har engelska som modersmål. Man talar om kognitiv dissonans, ett psykologiskt fenomen 

som innebär att förväntningarna på den rollen man har som lärare inte är förenliga. Som lärare 

förväntas man lära ut och kunna sitt ämne men samtidigt är läraren som inte har engelska som 

modersmål en person som själv lär (Murcia red. 2001). 

 

Vidare framkom av studien att följande aspekter av den lingvistiska kompetensen ansågs 

utgöra det största hindret från uppnåendet av ”near-native proficiency”: ordförråd, idiomatiska 

uttryck och uttal (Murcia red. 2001). Intressant är dock att grammatik och läsförståelse inte 

togs upp av respondenterna i den här studien. En viktig skillnad är att lärare som inte har 

engelska som modersmål i större utsträckning ägnar sig åt formalia och grammatik och delar 

ut mer hemläxor och prov än lärare som har engelska som modersmål (Murcia red. 2001). 

 

Vidare förhåller sig dessa lärare som inte har engelska som modersmål oftare till vissa 

strukturer så som att sällan frångå kurslitteraturen eller att tillåta sig själv att hamna i en 

situation som kan leda till att deras lingvistiska kompetens ifrågasätts. Anledningen till detta 

antas ligga i att många av dessa lärare är väl medvetna om bristerna i deras engelskkunskaper. 

   10



Medgyes drar slutsatsen att en lärare som har near-native kunskaper i engelska också är en 

mer effektiv lärare och att detta påstående replikerats i flera studier (Murcia red. 2001). I en 

studie fann man att ”an excellent command of English is a major selection criterion and a 

good predictor of a non-NEST’s professional success” (Murcia red. 2001:440). Även andra 

studier visar att near-native proficiency är den viktigaste faktorn för att bli en effektiv lärare 

(Murcia red. 2001).  

 

Internationella studier visar också att det finns en benägenhet bland studenterna att tro att de 

lär bättre om den undervisande lärare har engelska som modersmål (Harmer, 2007). Harmer 

skriver att ”native-speaker teachers are often-but not always- seen in a positive light by their 

students (which can have a good effect on motivation) and by their non-native colleagues” 

(Harmer, 2007:119). Den här uppfattningen kan ha en indirekt effekt på betyget, ju mer 

motiverade eleverna är desto bättre bör de prestera. 

 

Däremot visar forskningen att lärare som inte har engelska som modersmål har vissa fördelar 

eftersom de förstår skillnaderna mellan språken bättre och kan således fokusera på de 

kontrastiva aspekterna mellan engelskan och det egna modersmålet för att undvika 

interferens, som anses vara en försvårande faktor inom andraspråksinlärningsforskningen.  

Interferens innebär att elevens egna modersmål initialt utgör ett hinder för inlärning av det 

andra språket eftersom eleven ofta felaktigt överför vissa språkliga konstruktioner från sitt 

modersmål till engelskan. Därmed interfererar det egna modersmålet med inlärning av 

engelskan (Ellis, 1994). 

 

Lärare som har svenska som modersmål men undervisar i engelska kan således kompensera 

för den upplevda ”lingvistiska underlägsenheten” gentemot lärare som har engelska som 

modersmål genom att bättre förstå elevens situation och följaktligen fokusera på svårigheter 

eleven stöter på under inlärningen. Avslutningsvis kan konstateras att lärare som har engelska 

som modersmål inte nödvändigtvis kan omsätta den här kunskapen i praktiken på ett lämpligt 

sätt och förmedla den på ett korrekt sätt. Minst lika viktigt är den pedagogiska och didaktiska 

kompetensen.     
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1.4 Vem är behörig? 
 

I skollagen fastställs att kommuner är skyldiga att använda lärare som är utbildade för den 

undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag från bestämmelsen kan göras om någon 

behörig sökande ej står att finna, eller är olämplig av annan anledning. En obehörig sökande 

får anställas för ett år i taget, och endast den med lärarexamen får anställas utan 

tidsbegränsning. Även här kan undantag dock göras om det saknas behörig sökande, vid 

särskilda skäl eller om den sökande bedöms lämplig och innehar motsvarande kompetens för 

undervisningen som ska bedrivas. Sedan den 1 juli 2002 gäller ovanstående behörighetskrav 

även fristående skolor, som tidigare haft rätt att anställa obehöriga lärare utan 

tidsbegränsning. 

 

1.4.1 Behöriga lärare – frekvens och utveckling 
 

En övergripande sammanställning av samtliga skolformer visar att den totala andelen 

verksamma lärare med pedagogisk högskoleexamen har minskat från 85 % vid årsskiftet 

1988/99 till 77 % vid årsskiftet 2006/07. Årsskiftet 2007/08 hade 79,3 % av den kommunala 

skolans lärare pedagogisk högskoleexamen, medan siffran för de fristående skolformerna var 

betydligt lägre, 55,7 % (Sveriges officiella statistik). En förekommande förklaring till att de 

fristående skolorna har en lägre andel behöriga lärare är att en del av de obehöriga lärarna 

anställdes före 2002, alltså före skollagens behörighetskrav började gälla även dem. Något 

som talar emot det resonemanget är dock att antalet obehöriga lärare som anställts vid de 

fristående skolorna är högre efter att lagen trädde i kraft, än innan. En förklaring till det låga 

antalet behöriga lärare inom fristående skolor kan istället vara att skolornas huvudmän i 

mindre utsträckning än de kommunala skolorna har kunskap om de lagstadgade 

behörighetskraven. Inställningen till lagen kan också skilja sig åt mellan företrädare för 

kommunala och fristående skolor (Statskontoret, 2007). I riksrevisionens granskning av 

statens insatser för att undervisning ska bedrivas av lärare med rätt utbildning framkommer 

däremot att huvudmän för skolorna visst är medvetna om att de enligt lag ska 

tillsvidareanställa enbart behöriga lärare. Svårigheterna ligger istället i att tolka innebörden i 

skollagens behörighetskrav, som av många i studien intervjuade rektorer upplevs som luddig 

och svårtydd (Riksrevisionen, 2005). 
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Bland annat råder osäkerhet kring uttrycket att skolan ska använda lärare ”som har en 

utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva” (Skollagen, 2 kap. 3§).  

 

1.5 Vad ska betygsättas? 
 

För att veta hur vi ska förhålla oss till undersökningens resultat är det nödvändigt att tydligt 

definiera vad en korrekt betygssättning innebär. Vad är det egentligen läraren ska bedöma, 

och vilka faktorer ska spela en roll vid bedömningen? De styrdokument som reglerar 

betygssättningen är grundskole- och gymnasieförordningen, läroplaner och kursplaner. 

1.5.1 Grundskole- och gymnasieförordningen 
 

Grundskoleförordningens kapitel kring betyg reglerar hur och när betygssättning ska 

genomföras i grundskolan. Däremot ges inga detaljerade instruktioner kring vilka grunder 

betygen ska grundas på. 

 

”Om en elev inte når upp till de mål som lokalt bestämts för ett ämne eller ämnesblock, skall 

betyg inte sättas i ämnet eller ämnesblocket.” (SFS 1994:1194, 7 kap. 7§). 

 

Citatet ger dock en fingervisning om att det är uppnående av målen som ska vara 

betygsgrundande. 

 

I gymnasieförordningen finner vi liknande formuleringar, och det framgår att det är 

betygskriterierna som ska användas vid betygssättning, och att de knyter till kunskapskraven 

enligt kursplanen. 

 
Det skall finnas betygskriterier för alla kurser som får förekomma i gymnasieskolan och 

för projektarbete. Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för andra 

kurser än lokala kurser och för projektarbete. Styrelsen för utbildningen fastställer 

betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen skall läraren använda dessa 

betygskriterier. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som 

krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respektive Mycket 

väl godkänt (SFS 1992:394, 7 kap. 4 §).  
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1.5.2 Läroplaner 
 

I grundskolans och gymnasieskolans läroplaner framkommer att det är elevens kunskaper i 

förhållande till målen som ska vara betygsgrundande. 

 

Enligt Lpo 94 ska betyget i grundskolan uttrycka ”i vad mån den enskilda eleven har uppnått 

de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock.” (Lpo 94). 

 

Enligt läroplanen ska läraren: 

 
– genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

– utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt 

och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. 

– med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om 

studieresultat och utvecklingsbehov och 

– vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

 

Ett betyg i gymnasieskolan ska uttrycka ” i vad mån den enskilda eleven har uppnått de 

kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i 

betygskriterierna” (Lpf 94). 

 

Det anges också att läraren skall: 

 
– 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 kunskaperna och därvid beakta hela kursen (Lpf 94). 

 

Vid en jämförelse mellan de båda läroplanerna framkommer det att de är snarlika i sin 

reglering av betygssättningen. En förekommande skillnad är att grundskolan är uppdelad i 

olika ämnen, medan gymnasieskolan består av enskilda kurser. Kravet att informera elevernas 

hem kring betygen förekommer enbart i grundskolans läroplan. 
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1.5.3 Kursplaner 
 

I kursplanerna finner läraren samtliga grunder för betygssättningen i ett visst ämne eller en 

kurs. Målen för utbildningen formuleras, liksom hur elevernas kunskaper i förhållande till 

målen svarar mot olika betyg.  

1.5.3.1 Kursplaner - Engelska 
 

Bedömningen i ämnet engelska i grundskolan ska fokusera på elevernas receptiva, interaktiva 

och produktiva förmågor. Som grund för betygssättning ligger elevens förmåga att 

kommunicera genom de fyra komponenterna tala, läsa, förstå samt skriva på engelska. När det 

gäller förståelse ska hänsyn bland annat tas till hur väl eleven förstår talets sammanhang och 

olika förekommande regionala varianter. Förutom att kunna förstå talad engelska ska även 

elevens förmåga till kommunikation i tal och skrift beaktas, liksom elevens säkerhet, ledighet 

och variation i språket. Inom den skriftliga delen ska fokus även ligga på elevens 

meningsbyggnadsförmåga. Ingen del av kommunikationsförmågan betonas starkare än någon 

annan. Elevens kunskaper kring levnadsförhållanden och samhällsskick i engelskspråkiga 

länder ska också medverka i lärarens bedömning, liksom kunskap kring hur språkinlärning 

fungerar. 

 

Även på gymnasienivå ligger fokus för lärarens bedömning på elevens förmåga att i olika 

situationer tala, läsa, förstå och skriva på engelska. Kunskap kring kultur och historia i de 

engelsktalande länderna är också en grund för bedömning, liksom en viss kännedom om 

engelskspråkig litteratur. 

 

1.5.4 Kunskapsbegreppet 
 

Begreppet ”kunskap” är centralt i styrdokumentens formuleringar, och man måste ställa sig 

frågan vad det innebär. De ”fyra f:n” är ett populärt uttryck inom skolans värld, och i Lpf 94 

framhåller man att kunskaper kan ha olika former, nämligen fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet, och att undervisningen inte får koncentrera sig på en av formerna utan samtliga 

ska beaktas. 
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Kunskapsbegreppet har sedan det presenterades i Lpf 94 problematiserats och ifrågasatts i stor 

utsträckning, och vår undersökning ger inte utrymme för en större fördjupning i frågan, utan 

vi kan bara konstatera och utgå ifrån att det är elevens kunskaper som är den huvudsakliga 

faktorn som ska beaktas i lärarens betygssättning. 

 

Om vi utgår ifrån att det är elevens kunskaper som ska värderas, kan vi då dra slutsatsen att 

allt utöver det inte ska ha betydelse för betygssättningen? När det gäller faktorer som till 

exempel närvaro, aktivitet på lektioner och förmåga att läsa läxor, ska dessa inte värderas då 

läraren sätter betyg, förutsatt att de inte är nödvändiga för att målen ska kunna nås 

(skolverket, 2004). Alltså ska en elevs goda uppförande inte ha en positiv inverkan på betyget, 

och en elevs dåliga uppförande ska på motsvarande vis heller inte påverka betyget negativt. 

Hög frånvaro och sen ankomst ska heller inte påverka betyget, om eleven trots detta uppfyller 

de i betygskriterierna angivna målen (Jansdotter & Nordgren, 2008). 

 

I Varför betyg? menar författaren att läraren ska bedöma den formella kompetensen, och 

utveckla, men inte bedöma, den sociala kompetensen (Andersson, 1999). Denna syn på 

bedömning använder vi som utgångspunkt i analysen av våra intervjuer, då den kort men 

tydligt anger på vilka grunder betygssättning ska byggas. 
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2 Metod och förhållningssätt 
 

Vi har valt att i undersökningen koncentrera oss på att studera engelsklärare som undervisar i 

grund- eller gymnasieskolan. Genom att undersöka i vilken grad lärarna tar hänsyn till en rad 

olika faktorer har vi fått svar på hur de behöriga och de obehöriga lärarna resonerar kring 

betygssättning i förhållande till de obehöriga lärarna. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ komparativ undersökning, där vi genom intervjufrågorna 

fått svar på hur de ser på betygssättning, sin egen betygssättningsförmåga, samt vilka faktorer 

de väger in då de sätter kursbetyg. Därefter har vi vid jämförande mellan obehöriga och 

behörigas svar kunnat skapa oss en uppfattning om ifall dessa skiljer sig åt i sin 

betygssättning. 

 

Intervju som metod innebär en del risker. Vi kan inte veta om lärarna verkligen agerar på det 

vis som framträder i intervjusvaren. Det är fullt möjligt att både behöriga och obehöriga lärare 

ansträngt sig för att säga ”rätt saker” i sina svar. Därför har vårt uppträdande som intervjuare 

varit viktigt för att skapa en positiv stämning både före och under intervjutillfällena. I enlighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har vi också i god tid före intervjun varit 

tydliga med att framföra syftet med undersökningen, samt hur respondenternas svar kommer 

att behandlas. De har också informerats om att de får avbryta intervjun, och de intervjuade 

lärarnas namn och verksamhetsställe förekommer heller inte i undersökningen, vilket de 

också informerats om. Vi har inget intresse av att framställa obehöriga lärare i dålig dager, 

och detta har våra intervjuobjekt också försäkrats om.  

 

2.1 Urval av respondenter 
 

I vår studie ombads fyra lärare med lärarexamen och fyra lärare utan lärarexamen delta i en 

intervju som skulle undersöka deras syn på betygssättning. På grund av ämnets känsliga 

karaktär har det varit problematiskt att lokalisera obehöriga lärare som var villiga att ställa 

upp på en intervju och en ovilja från rektorernas sida att samarbeta med oss var påtaglig. Fyra 

av de intervjuade lärarna undervisar i engelska och har en lärarexamen och fyra av lärarna 

undervisar i engelska men har ingen lärarexamen. Tre av lärarna har engelska som 

modersmål, två av dem är obehöriga lärare och en är behörig. 
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Fem av de intervjuade lärarna är män och tre är kvinnor. Tiden de har arbetat som lärare 

varierar mellan allt från fyra till trettio år, och deras ålder ligger mellan runt trettio och sextio. 

 

I undersökningen definierar vi en obehörig lärare som en person som undervisar i grund- eller 

gymnasieskola, men som inte har någon lärarexamen. Alltså tar vi ingen hänsyn till om 

läraren aldrig gått någon lärarutbildning, går en lärarutbildning för närvarande och undervisar 

samtidigt, eller om läraren kanske gått huvuddelen av en lärarutbildning men inte tagit sin 

examen. Om läraren har ett antal högskolepoäng i ämnet engelska, ser vi även denna som 

obehörig om lärarexamen saknas. Detta kan innebära att bakgrunden för våra intervjuobjekt 

kan variera från att ha gått ett antal terminer inom lärarutbildningen och därigenom studerat 

betygssättning och bedömning, till att aldrig ha varit i kontakt med någon lärarutbildning 

överhuvudtaget. Enligt lärarutredningens förslag är de dock lika obehöriga, då det endast är en 

lärarexamen som kan ge behörighet. På motsvarande vis menar vi att en behörig lärare är en 

person som undervisar i grund- eller gymnasieskolan, och har en lärarexamen i ämnet 

engelska. 

 

Anledningen till att engelsklärare med engelska som modersmål inkluderades i föreliggande 

studie är att vi kan anta att många obehöriga lärare i engelska får anställning främst därför att 

de har engelska som modersmål. Men enligt Skolverket är en pedagogisk högskoleexamen en 

grundläggande förutsättning för att kunna sätta korrekt och rättvist betyg. Implikationerna av 

att anställa lärare endast utifrån deras ämneskvalifikationer torde följaktligen ha en negativ 

effekt på betygssättningen, inte minst för eleverna som riskerar att erhålla felaktiga betyg. 

 

2.2 Förfarandet 
 

Respondenterna kontaktades personligen via e-post eller telefonledes och informerades om 

vår studie och dess syfte. Vi försäkrade försökspersonerna att all insamlad data skulle 

behandlas konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt och att alla svar skulle avkodas för 

att säkerställa sekretessen. Intervjun innehöll elva frågor som behandlade lärarens syn på 

betygssättning och faktorer som vägs in vid bedömningen. Intervjun tog runt trettio minuter 

och då vi använde oss av en semistrukturerad modell fick lärarna en möjlighet att utveckla 

sina svar och vi kunde följa upp svaren för att säkerställa att vi tolkat svaren korrekt.  
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Fördelen med en semistrukturerad intervju är att vi inte behöver förhålla oss endast till 

frågorna utan också ställa andra relevanta frågor utifrån lärarnas responser (Berg, 2004). 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för analys. 

 

2.3 Analys av resultat 
 

Resultatet analyserades med hjälp av meningsinterpretation vilket innebär att vi tolkade 

underliggande strukturer på en mer detaljerad och komplex nivå. Den här metoden erfordrar 

att resultatet tolkas så att även det som är latent och outsagt beaktas. Som utgångspunkt för 

tolkningsförfarandet används hypotesen eller de fastställda frågeställningarna (Kvale, 1993). I 

föreliggande studie använde vi oss av betygssättning som central basis för tolkningen av de 

erhållna data och följaktligen tolkades intervjuerna utifrån den här kategorin. Övergripande 

kategorier skapades för varje frågeställning för att uppnå en generell överblick över resultatet 

och för att underlätta tolkningen. Kategorierna genererades utifrån metoden för 

meningskategorisering, vilket innebär att kategorierna skapas utifrån frågeställningarna och 

centrala begrepp som intervjupersonen avger dokumenteras och placeras i relevant kategori 

(Kvale, 1993).  
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3 Resultat 
 

Nedan presenteras våra resultat i form av matriser.  

 

– I vilken utsträckning använder sig behöriga respektive obehöriga lärare av 

betygskriterier vid betygssättning? 

 

Tabell 1: Betygskriterier 

Behöriga lärare 

 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

– De utgör en primär 

basis 

för betygssättning. 

– Finns alltid till 

hands genom 

terminens gång. 

– Viktiga, styr 

arbetet.  

– Kontinuerlig 

kontroll gentemot 

kriterierna.  

– Luddigt 

formulerade kriterier. 

– Försöker använda 

dem ofta, men tycker 

de är svåra.  

– Gör egna lokala 

betygskriterier, 

baserade på de 

nationella kriterierna. 

– Min uppgift som 

tjänsteman att utgå 

ifrån dem. 

– Oavsett personlig 

uppfattning är det 

varje lärares 

skyldighet att endast 

basera sin 

bedömning på dem. 

 

Obehöriga lärare 

 

Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 Lärare 8 

– Kriterierna har 

ingen central del i 

betygssättningen. 

– De är svårtolkade. 

– Använder dem fullt 

ut.  

– Läser 

betygskriterierna 

regelbundet. 

– Presenterar 

betygskriterierna för 

eleverna inför  varje 

moment. 

– Man måste följa 

dem.  

 

– De är den enda 

grunden, och 

används i stor 

utsträckning. 
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Tabell 1 visar att betygskriterierna används i hög utsträckning bland både behöriga och 

obehöriga lärare. Enbart lärare 5 använder dem i mindre utsträckning. 

 

 

– I vilken utsträckning förs det samtal kring betygssättning på din arbetsplats? 

 

Tabell 2: Samtal kring betyg. 

Behöriga lärare 

 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

– Samtal 

förekommer alltid 

och uppmuntras av 

ledningen. 

– Samtal 

förekommer i 

informella grupper. 

– Mer allmänna 

diskussioner, sällan 

på detaljnivå. 

– Ofta mellan 

kollegor i samband 

med nationella prov. 

– Inte tillräckligt 

mycket, efterfrågar 

mer diskussioner. 

– Nuvarande 

betygssystem 

försvårar formella 

diskussioner kring 

betygssättning. 

 

 

 

Obehöriga lärare 

 

Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 Lärare 8 

– Spontana samtal 

förekommer ofta.  

– Viktigt ur 

rättviseaspekten. 

 

– Förekommer, dock 

i liten utsträckning. 

– Förekommer inga 

samtal kring 

betygssättning.  

– En del spontana 

samtal förekommer, i 

huvudsak med yngre 

kollegor. 

 

 

Av tabell 2 framgår att samtal kring betygssättning förekommer bland samtliga behöriga 

lärare. Bland de obehöriga lärarna förekommer också betygsdiskussioner, men i mindre 

utsträckning och enbart vid spontant uppkomna situationer. 
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– Hur ser du på nuvarande betygssystemet? 

 

Tabell 3: Nuvarande betygssystem. 

Behöriga lärare 

 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

– Fler grader i 

betygssystemet 

önskvärt.  

– Komplicerat att 

sätta betyg med 

dagens system.  

– Okomplicerat, 

endast i enstaka fall 

kan tvetydighet 

upplevas.  

– För få betygssteg.  

– Svårt att se en klar 

distinktion mellan G+ 

och VG-.  

– Behövs tydligare 

formuleringar; 

uppfattas som vagt i 

nuvarande 

utformning.  

 

 

Obehöriga lärare 

 

Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 Lärare 8 

– Flera grader 

efterfrågas, särskilt 

för de högre betygen. 

– Ogillar 

betygssystemet.  

– För få betygsteg. 

Svårt att se klara 

gradskillnader mellan 

de olika betygstegen. 

– Svårt med 

betygssättning av 

elever i olika 

svårigheter, 

exempelvis dyslexi.  

– Svårtolkat. 

– Ger alltför stort 

utrymme för 

subjektiva 

tolkningar. 

 

 

Av tabell 3 framkommer att båda kategorierna generellt anser att det nuvarande 

betygssystemet innehåller för få steg. Enbart lärare 2 anser att betygssystemet inte är speciellt 

svårt att använda.  
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– Vad använder du som underlag för din betygssättning? 

 

Tabell 4: Betygsunderlag. 

Behöriga lärare 

 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

– Kunskaper 

relaterade till 

betygskriterierna.  

– Alla moment lika 

viktiga.  

– Läsförståelse, 

muntlig 

framställning, prov. 

Viktigt med stort 

underlag.  

– Kontrollerar 

elevens progression 

kontinuerligt och 

betygssätter eleven 

utifrån 

kunskapsnivån i 

slutet på terminen.  

– Elevens engelska i 

förhållande till 

betygskriterierna. 

Ingenting annat.  

 

 

Obehöriga lärare 

 

Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 Lärare 8 

– Baserar 

bedömningen på allt 

eleverna gör.  

– Ämneskompetens 

och prestation. 

– Fokus på muntlig 

och skriftlig 

framställning.   

– Utgår från fyra 

huvudmoment: 

läsförståelse, muntlig 

framställning, 

hörförståelse och 

skriftlig produktion.  

– Dessa kontrolleras 

regelbundet i det 

dagliga arbetet, 

genom prov och 

inlämningsuppgifter. 

– Muntlig produktion 

premieras men alla 

delar är viktiga. 

 

 

– Helhetsintrycket av 

elevernas kunskaper. 

 

Som framgår av tabell 4 anser de behöriga lärarna att det är elevens kunskaper som utgör 

grunden för betygssättningen, och att ingen del av kommunikationen på engelska betonas mer 

än någon annan. Bland de obehöriga lärarna förekommer att vissa moment fokuseras mer än 

andra. 
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– Vilken inverkan har olika elevbundna faktorer på din betygssättning? 

 

Tabell 5: Elevbundna faktorer. 

Behöriga lärare 

 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

– Aktivitet på 

lektionerna 

uppmuntras men är 

av sekundär 

betydelse för elevens 

slutbetyg.  

– Endast kunskaper 

skall betygssättas.  

– Läxa och aktivitet 

på lektionerna kan 

ses som ett medel för 

att nå kursmålen.  

– Spelar ingen roll, 

däremot kan det 

underlätta för eleven 

vid inlärning av 

viktiga moment.  

– Helt 

ovidkommande. 

Endast 

betygskriterierna 

beaktas. 

 

 

Obehöriga lärare 

 

Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 Lärare 8 

– Elevens 

ambitionsnivå är 

viktig.  

– Läxläsning och 

närvaro spelar roll.  

– Det skall inte spela 

någon roll eftersom 

man endast bedömer 

elevens kunskaper. 

Däremot kan dessa 

faktorer påverka 

elevens 

kunskapsinhämtning. 

– Borde egentligen 

inte spela någon roll, 

kunskaperna skall 

bedömas.  

– Frånvaro och dåligt 

uppförande har dock 

inverkan på betyget.  

– Elevernas 

egenskaper viktiga 

för att förbereda dem 

för vuxenlivet och att 

lära dem 

ansvarstagande. 

– Ambitionsnivå har 

direkt inverkan på 

betyget. 

– Endast 

kunskaperna ska 

mätas. 

– Aktivitet spelar 

roll, då det är då 

elevens kunskaper 

syns. 
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Tabell 5 visar att samtliga behöriga lärare uppger att de endast tar hänsyn till elevens 

kunskaper vid sin betygssättning, medan en del av de obehöriga även inkluderar faktorer som 

t.ex. ambitions- och aktivitetsnivå samt uppförande. 
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4 Diskussion och analys 
 

4.1 Behöriga och obehöriga lärares tillämpning av betygskriterier 
 

Resultatet visar att de behöriga lärarna i större utsträckning än de obehöriga lärarna i studien 

använder sig av betygskriterierna vid betygssättning. Den huvudsakliga skillnaden är dock att 

de behöriga lärarna tydligt poängterar att betygskriterierna utgör enda basis för deras slutliga 

bedömning. Korps analytiska modell (se kap. 1.3.1 ) är således direkt tillämpbar på de 

behöriga lärarna i vår studie. Lärare 1 understrykte vikten av att alltid sätta elevens kunskaper 

i relation till betygskriterierna: 

 
Jag har alltid betygskriterierna jämte mig, kan eleven göra det här, det här, det här? sen 

utifrån de här betygskriterierna måste man tänka, hur var kursen upplagd, har eleven 

haft möjlighet att visa att dom kan de här bitarna eller inte, hur var proven, har vi testat 

de här bitarna, eller har vi bara haft en halvtimmes undervisning på dem? Så det är 

väldigt svårt, det, man måste alltid gå tillbaks till betygskriterierna för att se om de 

uppfyller de här kraven eller inte. 

 

Lärare 4 instämde i resonemanget kring betygskriterierna: 

 

”Det är elevens engelska i förhållande till betygskriterierna, inget annat. Man kan tycka vad 

man vill om betygskriterierna men det är min uppgift som tjänsteman att följa dem.” 

 

Även de tillfrågade obehöriga lärarna anser generellt att betygskriterierna är viktiga vid 

betygssättning men ofta uppfattas dessa som svårformulerade, svårtolkade och tvetydiga av de 

obehöriga lärarna. 

 

Ingen av de obehöriga lärarna i vår studie uttryckte att betygskriterierna används som enda 

underlag vid betygssättning. Lärare 5 ansåg sig till exempel ha en känsla för vilket betyg en 

elev ska ha: 
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Jag kanske har läst den (läs: betygskriterierna) några gånger och har tagit min egen 

uppfattning som jag behåller. Och sen erfarenhet ger mig, jag vet vem som är en MVG-

elev och en VG-elev i mig själv. Men grunden är på den, eh kriterierna, men jag, det är 

inte jag läser den varje gång jag sätter betyget. 

 

Resultatet är delvis förenligt med tidigare studier som visat att lärare ofta väger in andra 

ovidkommande kriterier vid betygssättningen även om resultatet i den här studien endast är 

tillämpbart på de obehöriga lärarna. 

 

Det verkar finnas ett mer lättvindigt förhållningssätt gentemot betygskriterierna bland de 

obehöriga lärarna i vår studie som är i diametral motsats till de behöriga lärarnas inställning, 

även om den sistnämnda kategorin också uppfattar dem som abstrakta och svårtolkade. Här 

finner vi att de behöriga lärarna använder sig av riktlinjerna i grund- och 

gymnasieförordningen (se kap. 1.5.1 ) och läroplanerna (se kap. 1.5.2 ) i betydligt högre 

utsträckning än de obehöriga lärarna i vår studie. 

 

Selghed (2004) menar att lärare ofta försummar betygskriterierna på grund av att de är 

svårtolkade och att godtyckliga subjektiva tolkningar förekommer ofta bland lärarna. Korps 

relativa modell (se kap. 1.3.1 ) är därmed relevant för de obehöriga lärarnas syn på 

betygssättning. Skolverket (2005) har i sina utvärderingar dragit slutsatsen att lärare sällan 

använder sig enbart av betygskriterierna vid betygssättning.  Detta beror ofta på att andelen 

obehöriga lärare i skolan är förhållandevis stor. Enligt Skolverket är en pedagogisk 

högskoleexamen en nödvändig förutsättning för att en lärare skall kunna sätta ett betyg utifrån 

relevanta kriterier. Samtidigt framhåller Skolverket att lärarutbildningarna alltför sällan 

fokuserar tillräckligt på betygskriterierna, vilket i sin tur kan förklara varför även behöriga 

lärare i studien percepterar betygskriterierna som abstrakta och luddigt formulerade. Även 

internationella studier pekar på brister inom utformningen av betygskriterierna och menar att 

de inte antar ett holistiskt perspektiv utan endast utvärderar fristående delar av elevens totala 

kunskapsnivå och visar sällan huruvida eleven kan tillämpa och omsätta dessa kunskaper i 

praktiken (Biggs, 2003).   
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4.2 Förekomst av diskussioner kring betygssättning 
 

Resultatet visar att det förekommer både organiserade och spontana diskussioner kring 

betygssättning främst på skolorna där de behöriga lärarna i studien arbetar. Majoriteten av de 

behöriga lärarna i studien framhäver vikten av organiserade samtal och ser dessa som 

ovärderliga hjälpmedel för säkerställande av rättvisa men framför allt objektiva betyg. 

 

Lärare 1 betonade vikten av att samtala kring betyg: 

 
Vi sätter oss i grupper och alla läser allas uppsatser och då blir det en väldigt objektiv 

bedömning, till exempel på en uppsats, eh då kan man inte ta in personliga relationer… 

men vi tycker det här med subjektiv bedömning det är minst två personer som ska vara 

med i bedömningen… Skolledningen här på (Skolans namn) uppmuntrar betygssamtal 

mellan lärarna. Vi har alltid betygssamtal, vi säger engelsklärare, svensklärare, alltid. 

 

Lärare 4 menade att det förekommer diskussioner kring betygssättning men i för liten 

utsträckning: 

 
Det är svårare nu att ha diskussioner sinsemellan men jag är lite missnöjd med att det 

inte är tillräckligt mycket av den varan…Nu upplever jag att väldigt många (läs lärare) 

kör sitt eget race. Jag är inte riktigt nöjd med så som det fungerar nu… När det gäller de 

nationella proven, när du sitter och rättar uppsatserna, det gör vi ju mycket men återigen 

är det på frivillig basis.  

 

Även bland de obehöriga lärarna i studien förekommer diskussioner kring betygssättningen 

men i betydligt mindre utsträckning samt under mer oorganiserade former. Här bedrivs ofta 

informella och spontana samtal med andra kollegor huvudsakligen i syfte att kunna motivera 

sin egen betygssättning. Lärare 5 kommenterade förekomsten av betygssamtal mellan 

kollegor: 

 
Vi jobbar väldigt tätt som lärarkår och har en ganska bra uppfattning av eleverna och 

eh, oftast man kommer in och diskuterar en elev bara så där och har en uppfattning av 

hur det går för dem i de andra ämnen. Du får en uppfattning av den elevens helhet, om de 

kämpar eller är lata eller har problem eller något sånt.  
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Intressant i uttalandet är att läraren tar hänsyn till hur det går i andra ämnen för att få en bild 

av eleven och eventuellt förekommande problem. Detta kan vara önskvärt för att förstå 

enskilda elevers situation, men hur eleven presterar i andra ämnen än det egna ska inte 

påverka lärarens betygssättning. Skolverket är mycket kritiskt i sina rapporter till hur skolorna 

och skolledningen förhåller sig till diskussioner kring betyg. Enligt Skolverket är diskussioner 

ett viktigt medel för lärarna för att verifiera att deras uppfattning verkligen är objektiv och 

överensstämmer i så hög grad som möjligt med andra lärares uppfattning. 

 

En tydlig skillnad har dock kunnat konstateras i vår studie då behöriga lärare generellt är mer 

positivt inställda till organiserade former av diskussioner kring betygssättning, men ändå 

efterfrågar fler organiserade samtal kring betygssättning. Möjligtvis beror detta på en sorts 

inneboende osäkerhet bland lärarna och en kontinuerlig strävan efter att sätta ett rättvist och 

så objektivt betyg som möjligt, i synnerhet när det gäller tvetydiga fall. Lärare 3 ansåg sig 

sakna fler samtal kring betygssättning: 

 
När man själv sitter som lärare och undrar är det här G eller G- eller G+, den 

diskussionen har jag inte varit med om… Det sker oftast vid nationella prov, då är det att 

man läser varandras där man själv känner att jag är jätteosäker på det här ber jag 

kanske (namnger en kollega) läsa det här.  

 

4.3 Synen på nuvarande betygssystem 
 

Resultatet visar att båda lärarkategorierna i föreliggande studie anser att betygssystemet i dess 

nuvarande utformning är bristfälligt och borde modifieras med fler betygssteg. Majoriteten av 

deltagarna i studien menar exempelvis att G-nivån inrymmer väldigt olika kunskapsnivåer, då 

ett svagt G gränsar till IG, och ett starkt G till VG. Som tidigare nämnts uppfattas 

betygskriterierna som komplexa och svårtillämpade. Det verkar råda konsensus bland 

intervjupersonerna oberoende av vilken kategori de tillhör gällande synen på 

betygskriterierna, vilket i sin tur kan förklara den generellt negativa inställningen till 

betygssystemet på båda sidor av kontinuum.  
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Lärare 1 ansåg att det nuvarande betygssystemet innefattar en viss orättvisa: 
 

Jag tycker inte att den är bra, det gör jag inte… Du kommer alltid att få de här eleverna 

som hamnar i de här kategorierna, det blir VG+, och så sen är det en annan elev som får 

VG, men det ligger på minussidan, men i slutändan får de samma betyg… Det hade varit 

mycket enklare för oss lärare att sätta betyg om det fanns fler, fler skalor, för då hade 

man aldrig funderat är det här en VG- eller MVG-elev.  

 

Lärare 4 kommenterade det nuvarande betygssystemet i förhållande till förslag på ett nytt 

betygssystem: 

 

”Det viktigaste egentligen är att det blir klarare och inte så vagt formulerat som det är. Det 

skulle jag önska.” 
 

 

Även lärare 5 påpekade brister i det nuvarande betygssystemet: 

 

”Man behöver fler på högersidan, kanske två grad av MVG eller någonting får de så är riktigt 

riktigt duktig och de som är väldigt duktig. Jag tror att det finns en skillnad.” 

 

Lärare 6 kommenterade kortfattat och utan vidare förklaring sin inställning till 

betygssystemet:  

 

”Generellt ogillar jag det betygssystemet vi har nu.” 

 

Tidigare nationella men även internationella studier har visat att betygssystemet ofta uppfattas 

negativt på grund av att betygskriterierna är svårtolkade och för att ett stort utrymme ges för 

subjektiva och godtyckliga tolkningar (se kap. 1.3.1). Biggs (2003) menar exempelvis att det 

nuvarande betygssystemet inte utvärderar den faktiska kunskapsnivån utan endast enskilda 

delar. Vidare poängterar Biggs att kunskaperna är värdelösa om inte de enskilda delarna 

integreras och omsätts i praktiken. Selghed (2004) menar i överensstämmelse med Biggs att 

betygssystemet kompliceras av betygskriteriernas luddiga utformning.  

 

   30



4.4 Underlag för betygssättning  
 

Resultatet visar att alla behöriga lärare som deltog i studien använder betygskriterierna som 

utgångspunkt för att mäta och utvärdera elevens kunskaper gällande de fyra beståndsdelarna i 

det engelska språket, nämligen hörförståelse, muntlig och skriftlig framställning samt 

läsförståelse. Ingen beståndsdel beskrevs som viktigare än någon annan av de behöriga lärarna 

i studien. Lärare 4 framhöll återigen betygssystemets kunskapskrav: 

 

”Det är elevens engelska i förhållande till betygskriterierna, ingenting annat.” 

 

Lärare 1 ansåg att alla delar av kommunikationen på engelska är lika viktiga i undervisningen 

och i betygssättningen: 

 
Och faktum är, det finns ingen del som är viktigare och väger mer än någon 

annan. Så den muntliga delen, den väger lika mycket som den skriftliga 

delen… Om man ser idag, de flesta elever får högre betyg på 

hörförståelsedelen, för de lyssnar på musik mycket, de kollar på filmer, så 

det är enklare för dem att få bra betyg där, och till exempel den skriftliga 

delen där man har lite mer fokus på grammatik, som, men det är ingenting 

som väger mer än en annan del, det är det inte.  

 

Det här resultatet stärker ytterligare reliabiliteten på frågeställningen kring lärarnas 

tillämpning av betygskriterier eftersom flera frågor mäter en och samma variabel. Följaktligen 

säkerställs internal consistency (Atkinson, m.fl. 2000) som är en metod för att öka 

tillförlitligheten i frågorna. Även om skillnaderna mellan responserna som avgivits av 

behöriga och obehöriga lärare inte är särskilt markanta kan olika synsätt ändå urskiljas. 

De obehöriga lärarna tar i större utsträckning hänsyn till andra ovidkommande faktorer vid sin 

betygssättning, exempelvis ambitionsnivån men i viss mån närvaro och läxläsning. Lärare 5 

menade att en del elevbundna faktorer är avgörande för betyget: 

 
Läxläsning, ja det spelar roll… Aktivitet på lektionen? Ja, det spelar en väldigt stor 

roll… Närvaro är väldigt viktigt också…Det räcker inte bara att de är bra på engelska, 

de måste prestera också, vara aktiv i klassen och, göra vad de (läs: lärare) säger de måste 

göra.  
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Lärare 6 hade en liknande uppfattning som många av lärarna oberoende av kategori har 

gemensamt, nämligen att elevrelaterade faktorer inte skall påverka betyget, men att 

exempelvis stor frånvaro och inaktivitet på lektionerna kan försvåra elevens 

kunskapsinhämtning och på så vis påverka betyget. Majoriteten av respondenterna ansåg att 

dessa faktorer endast kunde vara till fördel för eleven och uppmuntrar dem att vara aktiva och 

uppmärksamma på lektionerna. Resultatet gällande lärarnas underlag för betygssättning är 

således i väldigt liten utsträckning förenligt med resultatet i Selgheds studie, nämligen att en 

del av de undersökta lärarna förutom betygskriterierna även baserar sin betygssättning på 

ovidkommande faktorer, som till exempel ambitionsnivå. 

Även haloeffekten (se kap. 1.4.1) har kunnat konstateras i vår studie, vilken innebär att lärare 

kan vara påverkade, medvetet eller omedvetet, av hur elever presterat i klassrummet tidigare 

eller hos andra lärare. 

 

Bland en del av de intervjuade obehöriga lärarna förekommer inställningen att elevens 

ambitionsnivå och studievilja kan bidra till en viss favorisering av den eleven, speciellt om 

eleven befinner sig på gränsen mellan ett godkänt och ett icke godkänt betyg. Brookharts 

begrepp den dualistiska lärarrollen (se kap. 1.4.1) som innebär att läraren fungerar som både 

myndighetsutövare och socialarbetare, har delvis kunnat konstateras även här. Flera av lärarna 

finner dock den här rollen oförenlig och inkompatibel med styrdokumenten. Lärare 4 nästintill 

beklagade att han inte kan ta hänsyn till elevers ambition: 

 

”Allt sånt där, läxa, flit och så vidare, visst, man önskar ju ibland att man kunde premiera den 

där flitiga Lisa som jobbar så men som inte har världens förmåga att uttrycka sig på engelska, 

men tyvärr, så är det inte.” 

 

Vi har således i vår studie inte kunnat replikera Selgheds resultat trots att viss tendens 

framförallt bland obehöriga lärare att premiera duktiga och skötsamma elever kunde 

konstateras. Trots detta är det dock rimligt att spekulera, om än med viss försiktighet, att även 

lärarna i föreliggande studie omedvetet påverkas av ovidkommande faktorer men på en mer 

subliminal nivå. De behöriga lärarna i studien var noga med att påpeka att elevers beteenden 

och personlighet inte inverkar på betygssättningen men det är svårt att med säkerhet helt 

utesluta deras effekt på en mer undermedveten nivå.  
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Möjligtvis kan betygskriterierna tolkas på ett mer fördelaktigt sätt vid bedömning av en elev 

som tidigare presterat väl och uppvisat föredömligt uppförande i klassrummet än i de fall där 

elevers beteenden varit i direkt konflikt med gällande normer för uppförande på lektionerna.  

 

Det är ovedersägligt att en viss grad av subjektivitet och godtyckliga bedömningar 

förekommer i samband med betygssättning. Vissa forskare menar till och med att objektiva 

bedömningar inte existerar (Kohn, 1999; Guskey, 1994). Guskey skriver att även handstilen 

kan påverka betyget.    

 

Internationella studier har påvisat att lärares förväntningar på eleverna har en indirekt 

inverkan på deras prestationer och slutligen betyget som de erhåller. I vår studie har det 

framkommit om än genom latenta budskap att lärare har andra förväntningar på elever med 

praktisk orientering än elever inom teoretiska inriktningar. Låga förväntningar resulterar 

enligt vissa studier av framför allt Leiter och Brown (1985) i sämre prestationer och sämre 

betyg utdelas.   

 

Det är rimligt att spekulera att obehöriga lärare, främst inom språkundervisning, ofta erbjuds 

anställning på grund av deras ämneskunskaper. Tre av de obehöriga lärarna i vår studie har 

engelska som modersmål. Under intervjuerna framkom att två av dem ansåg att deras 

ämneskunskaper betydligt överträffade deras pedagogiska förmåga. En av dem uttryckte att 

avsaknaden av den formella pedagogiska högskoleutbildningen utgjorde ett hinder vid 

betygssättning och resulterade i att den berörda läraren ofta kände sig osäker när slutbetyget 

skulle sättas. Samtidigt noterade vi att det råder konsensus bland de obehöriga lärarna som har 

engelska som modersmål, att det är en fördel att ha engelska som modersmål därför att de 

svenskutbildade lärare som undervisar i engelska, men som inte har engelska som modersmål, 

aldrig kan bemästra de dialektala och kulturella nyanserna av språket. 

 

Även vissa av de behöriga lärarna i vår studie uppgav att lärare som har engelska som 

modersmål befinner sig i en slags överordnad lingvistisk position, i enlighet med tidigare 

studier som visat att lärare som inte har engelska som modersmål, känner en ”linguistic 

inferiority” (se kap. 1.3.3). Harmer poängterar samtidigt att lärare som inte har engelska som 

modersmål har en bättre pedagogiska förståelse för elevernas situation.  
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Harmer skriver att “non-native-speaker teachers have many advantages that their ”native” 

colleagues do not. In the first place, they have often had the same experience of learning 

English as their students are now having, and this gives them an instant (even if only 

subconscious) understanding of what their students are going through” (2007:119). I betydligt 

större utsträckning kan de tillämpa principerna för andraspråksinlärning och undvika samt 

förebygga “interference” och “negative transfer” som anses vara de största hindren för 

utveckling av en obehindrad språkanvändning, fluency (Ellis, 1994). 
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5 Slutsats 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att inga signifikanta skillnader kunde dokumenteras 

gällande behöriga och obehörigas syn på betygssättning.  Som framgår av resultatet använder 

både behöriga och obehöriga lärare betygskriterierna som en huvudsaklig basis för sin 

betygssättning, även om de behöriga lärarna använder dem som enda grund, i större 

utsträckning än de obehöriga lärarna. Av de tre teoretiska modellerna i Korps studie var den 

analytiska modellen applicerbar på de behöriga lärarna. Bland de obehöriga lärarna finns en 

benägenhet att även ta hänsyn till ovidkommande faktorer, som till exempel frånvaro, 

aktivitet på lektioner och ambitionsnivå. Här kan vi se likheterna med resultatet av Selgheds 

(2004) studie, som också dokumenterade att behöriga lärare vid sin betygssättning beaktar 

faktorer som enligt skolverket är irrelevanta. Även Korps relativa modell har således 

replikerats i vår studie. Dock har vi sett att de behöriga lärarna i vår studie inte agerat i 

enlighet med de behöriga lärarna i Selgheds (2004) undersökning. Betygskriterierna 

uppfattades generellt, oavsett kategori, som svårtolkade och öppna för godtyckliga 

bedömningar. Skolverket har i sina rapporter konstaterat att lärare generellt har svårigheter 

med att tolka betygskriterierna. De behöriga lärarna i vår studie grundar sin betygssättning på 

målrelaterade kunskaper i högre utsträckning än de obehöriga lärarna, som ibland premierar 

vissa beståndsdelar mer än andra, till exempel muntlig framställning. Här är de behöriga 

lärarna måna om att betona att ingen del i engelskaundervisningen är viktigare än någon 

annan. 

 

Samtal kring betygsfrågor förekommer både hos studiens obehöriga och behöriga lärare, med 

den skillnaden att samtalen sker i mer organiserade former hos de behöriga lärarna, medan 

samtalen är av en mer spontan karaktär hos de obehöriga lärarna.  

Vi har även kunnat se att haloeffekten (Biggs, 2004) förekommer hos en del av de obehöriga 

lärarna, men även hos de behöriga lärarna. Vissa av lärarna i vår studie, oberoende av 

kategori, menade att de ibland påverkas, medvetet eller omedvetet, av hur elever presterar på 

andra prov eller hos andra lärare, och alltså generaliserar elevens omständigheter till även 

andra situationer.  
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Tidigare påståenden inom andraspråksinlärningsforskningen om att lärare som har engelska 

som modersmål producerar bättre resultat och har en slags lingvistisk överlägsenhet i 

förhållande till lärare som inte har engelska som modersmål har inte kunnat replikeras i 

föreliggande studie. Snarare har vissa av de obehöriga lärarna som till synes talade engelska 

felfritt uttryckt att den pedagogiska kompetensen kan vara viktigare än omfattande 

ämneskvalifikationer. Även viss oro har framkommit hos en del obehöriga lärare i studien att 

deras förmåga att betygssätta rättvist och korrekt försvåras av att de saknar formell utbildning 

inom pedagogik. Samtliga behöriga lärare i studien ansåg att det var en fördel att ha engelska 

som modersmål.  
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6 Metodkritik 
 
Intervju som metod involverar alltid vissa svårigheter som till exempel att intervjupersonerna 

avger ogenomtänkta och oärliga responser samt att intervjuaren ställer ledande frågor. 

Kontroverserna kring ledande frågor och dess implikationer för resultatet är påtagliga. Kvale 

(1993) menar att ledande frågor inte enbart är till nackdel utan även kan kontrollera graden av 

autenticitet i intervjupersonernas responser. Ledande frågor är inte det enda som kan inverka 

på intervjupersonens responser; även intervjuarens kroppshållning och kroppsspråket kan 

fungera som en positiv eller negativ förstärkare i intervju situationen (Kvale, 1993). Vi har i 

största möjliga utsträckning försökt att minimera våra egna reaktioner på intervjupersonernas 

responser för att inte påverka dem i en viss riktning men det bör tilläggas att det är svårt att 

helt eliminera dessa. Vidare är det alltid problematiskt att helt undvika trötthetseffekten 

särskilt då några av intervjupersonerna upplevdes som stressade och oengagerade. 

 

Möjligtvis borde fler frågor ha inkluderats i intervjun med både positiv och negativ bias för att 

öka reliabiliteten men på grund av tidsbrist och det faktum att många av de intervjuade för 

tillfället ägnade sig åt betygssättning övergavs den här idén. Tolkning av data inbegriper alltid 

en grad av subjektivitet och därför är det viktigt att flera forskare analyserar data självständigt 

för att sedan jämföra tolkningarna sinsemellan. 

 

Den här processen där resultatet tolkas av två eller fler forskare ökar objektiviteten och 

minskar risken för felaktiga och partiska tolkningar (Kvale, 1993). En semi-strukturerad 

intervjuform möjliggör uppföljning och utveckling av respondenternas svar, vilket 

följaktligen innebär att vi som intervjuare har en möjlighet att kontrollera huruvida svaret 

uppfattades korrekt och därmed reduceras risken för eventuella feltolkningar.  
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7 Fortsatt forskning 
 
Eftersom debatten kring lärarkompetens och behörighet är synnerligen aktuell skulle det vara 

intressant att göra mer omfattande intervjuer med fler lärare. Möjligtvis hade en kvantitativ 

analysmetod kunnat generera mer generaliserbara resultat, men då skulle man kanske ha 

använt sig av en enkätundersökning för att nå fler respondenter. Eftersom betygssättning utgör 

en central del både för lärare och för elever är det viktigt att säkerställa att det sker på ett 

professionellt sätt, vilket är argument nog för att fortsatta studier behövs. 

 

   38



8 Referenser 
 
Andersson, Håkan (1999). Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Atkinson, Rita L., Atkinson Richard C., Smith, Edward E., Bem, Daryl J., Nolen-Hoeksema,  

Susan (2000). Hilgard’s Introduction to Psychology 13:e upplagan. Orlando: Harcourt Brace 

College Publishers.  

 

Berg, Bruce L (2004). Qualitative Research Methods for the Social Sciences 5:e uppl. Boston: 

Pearson Education.   

 

Biggs, John (2003). Teaching for Quality Learning at University. Berkshire: Open University 

Press.  

 

Brookhart, Susan. M. (1993). Teachers’ Grading Practices: Meaning and Values. Journal of 

Education Measurement, 30 s. 123-142.  

 

Butler, Susan M., McMunn, Nancy D. (2006). A Teacher’s Guide to Classroom Assessment. 

San Francisco: Jossey-Bass.  

 

Celce-Murcia, Marianne (red.) (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language 

3:e upplagan. Boston: Heinle & Heinle Publishers.  

 

Ellis, Rod (1994). The Study of Second Language Acquisition. New York: Oxford University 

Press.  

 

Grundskoleförordning (SFS 1994:1194). Utbildningsdepartementet.

 

Guskey, Thomas R. (1994). Making the Grade: What Benefits Students. 

http://www.cesa2.k12.wi.us/pss/MakingTheGrade.pdf (åtkommen 2008-12-15).  

 

Gymnasieförordning (SFS 1992:394). Utbildningsdepartementet. 

   39

http://www.cesa2.k12.wi.us/pss/MakingTheGrade.pdf


 

Harmer, Jeremy (2007). The Practice of English Language Teaching. Essex: Pearson 

Education Limited.  

 

Jansdotter Samuelsson, Maria & Nordgren, Kenneth (2008). Betyg i teori och praktik. Malmö: 

Gleerups. 

 

Kohn, Alfie (1999). From Grading to De-grading. http://www.alfiekohn.org/teaching/fdtd-

g.htm (åtkommen 2008-12-15).  

 

Korp, Helena (2003). Kunskapsbedömning. Hur, vad och varför. Myndigheten för 

skolutveckling.  

 

Kvale, Steinar (1993). An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks: 

Sage publications. 

 

Leiter, Jeffrey & Brown, James S. (1985). Determinants of Elementary School Grading. Vol 

58, No 3 s. 166-180.  

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Lpo 94 

 

Läroplan för de frivilliga skolformerna. Lpf 94 

 

Riksrevisionen (2005). Rätt utbildning för undervisningen. Statens insatser för 

lärarkompetens. Diarienr. 31-2004-0884. Stockholm. 

 

Selghed, Bengt (2004). Ännu icke godkänt . Lärarutbildningen. Malmö Högskola   

 

Skollagen (1985:1100) 

 

Skolverket (2004a). Handlingsplan för en Rättssäker och Likvärdig Betygssättning. Dnr 00-

2004:556. 

 

   40

http://www.alfiekohn.org/teaching/fdtd-g.htm
http://www.alfiekohn.org/teaching/fdtd-g.htm


Skolverket (2004b). Likvärdig bedömning och betygssättning. Upplaga 3. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2005). National assessment and grading in the Swedish school system. 

Stockholm. 

 

Skolverket Statistik. Tabell 1: Pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och 

heltidstjänster läsåren 1998/99–2006/07. 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/91/76/Samtliga%20skolformer_Personal_Riksniv%E5

_Tabell1.xls  

 

SOU 2008:52. Legitimation och skärpa behörighetsregler.  

 

Statskontoret. (2007). Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys. 

Diarenr. 2006/190-5. Utbildningsdepartementet: Stockholm. 

 

Winkler, James E. (1969). Grading. Peabody Journal of Education. Vol 46, No 6. S. 350-351.  

 

 

 

 

   41

http://www.skolverket.se/content/1/c4/91/76/Samtliga%20skolformer_Personal_Riksniv%E5_Tabell1.xls
http://www.skolverket.se/content/1/c4/91/76/Samtliga%20skolformer_Personal_Riksniv%E5_Tabell1.xls


Intervjufrågor 

 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

Hur kommer det sig att du jobbar som lärare? Vilka meriter finns i bakgrunden? 

 

Anser du att dina ämneskunskaper är starkare än den pedagogiska delen, eller tvärtom?  

 

Förekommer det organiserade samtal kring betyg och betygssättning på din arbetsplats, t ex 

under studiedagar eller konferenser? I vilken utsträckning? 

 

Förekommer det spontana samtal kring betyg och betygssättning mellan kollegor på din 

arbetsplats? I vilken utsträckning? 

 

Hur ser du på betygssystemet? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Vilken är din uppfattning om att sätta kursbetyg, är det enkelt eller komplicerat?  

 

Hur gör du när det är dags att sätta betyg på en kurs? Vad baserar du din samlade bedömning 

på? 

 

I vilken utsträckning använder du betygskriterierna från kursplanen? 

 

Vilken typ av kunskaper hos eleverna anser du är mest väsentliga när du sätter betyg?  

 

Hur ser du på egenskaper hos eleven, när det t ex gäller läxläsning, aktivitet på lektioner, 

närvaro och sen ankomst? Spelar den typen av faktorer stor, liten eller ingen roll för betyget? 
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