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Abstrakt  
Studien syftar till att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar 

gymnasielärares bedömning och betygssättning samt problematiken med likvärdighet. 

För studien har kvalitativa intervjuer använts som undersökningsverktyg, vilket  har 

resulterat i en bild av de fyra intervjuade lärarnas upplevelser kring bedömning och 

betygssättning. Resultatet som framkommit genom intervjuerna har analyserats 

utifrån den valda teorin och i analysen framgår det tydligt att de intervjuade lärarnas 

upplevelser på många punkter har likheter med litteraturen. Det studiens resultat visar 

på är att de faktorer som påverkar lärares bedömning och betygssättning i huvudsak 

är: sociala relationer, yrkeserfarenhet, kollegialt samarbete och arbetsbörda.         
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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till våra respondenter som har gjort detta arbete möjligt 

att genomföra. Era upplevelser och er öppenhet har varit av stort värde både för 

studien och för oss personligen. Vi vill också tacka vår handledare Fredrik Hansson 

för ditt engagemang och för dina värdefulla synpunkter.        

 
Halmstad 20/5 2012 
 
Anna Ericsson & Mark Wigby 
 
  



	  
	  

Innehållsförteckning  

1 INLEDNING	   1	  
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING	   2	  
1.2 DISPOSITION	   3	  
1.4 ARBETSFÖRDELNING	   3	  
1.5 AVGRÄNSNINGAR	   3	  

2. METOD	   4	  
2.1 VETENSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER	   4	  
2.2 KVALITATIV METOD	   4	  
2.3 URVAL	   5	  
2.4 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA	   6	  
2.5 GENOMFÖRANDE OCH RESULTATBEARBETNING	   6	  
2.6 VALIDITET OCH RELIABILITET	   7	  
2.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN	   8	  

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER	   9	  

4. RESULTAT	   13	  
4.1 YRKESERFARENHET OCH PROFESSIONALITET	   13	  
4.2 SKOLLEDNING & KOLLEGOR	   16	  

5. ANALYS	   19	  
5.1 YRKESERFARENHET OCH PROFESSIONALITET	   19	  
5.2 SKOLLEDNING OCH KOLLEGOR	   21	  

6 DISKUSSION	   23	  
6.1 METODDISKUSSION	   23	  
6.2 RESULTATDISKUSSION	   24	  
6.3 DIDAKTISKA IMPLIKATIONER	   26	  

REFERENSER	   27	  

BILAGA (INTERVJUGUIDE)	   29	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1	  
	  

1 Inledning 
 

 

Skillnaderna mellan olika skolors resultat har ökat dramatiskt - en fördubbling sedan slutet 

av 1990-talet (Svenska Dagbladet 2012-05-04)  

 

Som denna artikel visar är diskussionen angående olika skolors resultat vid  

betygsättningen ifrågasatt och som blivande lärare är detta av stort intresse för oss i 

vår framtida yrkesroll. Vilka faktorer är det som påverkar lärares betygssättning och 

bedömning? Och hur kan diskussionen kring likvärdig bedömning och betygssättning 

kopplas till detta?  

 

Skolverket beskriver likvärdig bedömning så här: ” En likvärdig skola innebär bland 

annat att alla elever oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar ska ges 

samma möjligheter att uppnå målen” (skolverket.se). Problematiken kring den 

likvärdiga bedömningen som i sin tur mynnar ut i betygssättning tycks, enligt 

debatten, bottna i den decentralisering som skolan genomgått. Decentraliseringen har 

inneburit ett ökat eget ansvar för den enskilda kommunen och genom det även ett ökat 

ansvar för den enskilda läraren. Persson (2007) menar att detta bland annat visar sig 

genom skolors konkurrenssituation rörande elever och i slutändan den skolpeng som 

skolor får för varje elev. Persson (2007) tar också upp att lärare har fått ett ökat ansvar 

för att eleverna uppnår målen vilket har påverkat likvärdigheten negativt. Vidare 

skriver Korp (2006) att det finns en problematik om att elever av olika anledningar 

lyfts upp till ett högre betyg utan att ha presterat ett motsvarande resultat. Korp tar 

bland annat upp den enskilda lärarens samvete och press från skolledning som 

exempel. 

 

Quennerstedt (2007) skriver om hur den svenska skolan har gått från att ha varit 

centralt styrd till att nu vara decentraliserad. När skolan var centralt styrd var det 

Skolöverstyrelsen som var den högsta instansen och denna kontrollerade skolornas 

verksamhet och hade även en rådgivare roll. Den svenska offentliga skolan styrs idag 

av beslut som tas i riksdag och regering, dvs den svenska staten. Beslut kan handla 

om hur själva organisationen ska styras och om vilka styrmedlen är, och dessa finns i 
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kursplaner och läroplaner. Men skolan i dag är, som tidigare nämnts, decentraliserad, 

vilket innebär att kommunerna själva har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet. 

Dock ska de nationella kursplanerna och läroplanerna följas av varje verksam lärare. 

Problematiken som diskuteras i vår studie är huruvida decentraliseringen har gjort 

skolan mindre likvärdig i bedömningen och om läraren har fått för mycket ansvar på 

sina axlar.   

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi att det bland lärarna 

fanns diskussionen som visade på en oro och irritation beträffande olika faktorer som 

påverkar betyg och bedömning. Det talades bland annat om stressen på grund av att 

målen skulle nås, den ekonomiska biten och om hur de sociala faktorerna ibland 

kunde leda in lärarna på att ge ut glädjebetyg även om man visste att det moraliskt sett 

är fel. Intresset för hur denna myndighetsutövning, som det faktiskt är, används ute i 

våra skolor och hur lärare ser på detta är något vi fastnade för.  

 

I och med den samhällsaktuella diskussionen om likvärdig bedömning och att vi snart 

tar vår lärarexamen blir detta ämne särskilt intressant för oss. Vi ska snart ut i 

skolorna på heltid och själva sätta betyg, bli myndighetsutövare och bli en del av 

samhällsdebatten. Vi har trots att vi fortfarande studerar båda en förhållandevis stor 

praktisk erfarenhet av yrket, genom praktikperioder men främst genom deltidstjänster 

och vikariat, vilket ger oss en god förförståelse för den svårighet som bedömning och 

betygssättning kan innebära.    
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Studien syftar till att belysa fyra gymnasielärares tankar och upplevelser kring 

bedömning och betygssättning av gymnasieelever. Intervjuerna, som genomförts i en 

mellanstor svensk stad, syftar till att möjliggöra en förståelse kring vad som påverkar 

lärares bedömning och betygssättning. Vår förhoppning är att uppsatsen ska vara ett 

bidrag till forskning kring bedömning och betygsättning.  

 

Våra frågor utifrån det ovan nämnda:  

Vilka faktorer påverkar lärares bedömning och betygsättning? 

Hur kan detta kopplas till likvärdig bedömning?  
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1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett metodavsnitt där en beskrivning av metodvalet, därefter en 

urvalsbeskrivning, genomförande och resultatbearbetning och slutligen validitet och 

reliabilitet. Metodavsnittet avslutats med en metoddiskussion där olika övervägande 

kritiskt ställs i relation till andra möjliga val av metod. Metodavsnittet följs av en 

teoribakgrund som beskriver områdets aktuella forskningsläge. Efter detta presenteras 

resultatet som är indelat i tre kategorier, vilka är yrkeserfarenhet och professionalitet 

samt skolledning och kollegialt samarbete.  

Avslutningsvis presenteras en analys där studiens resultat och det aktuella 

forskningsläget knyts ihop, samt ett avslutande kapitel där studiens sammanfattande 

reflektioner presenteras.  

1.4 Arbetsfördelning  
 
Vi har genom hela processen arbetat gemensamt och ansvarar således till lika stor del 

för innehållet. 

 

 1.5 Avgränsningar  
 
Vi har valt att inte ta med huruvida våra respondenter arbetar med formativ eller 

summativ bedömning då vi anser att det inte har någon påverkan på studiens resultat.   
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2. Metod  
 
Kommande avsnitt innehåller en kort redogörelse av hermeneutikens grunder, samt 

metodval, urval, genomförande och resultatbearbetning.  

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
Studien har sin grund i den hermeneutiska metoden, vilken är en form av 

tolkningslära. Hermeneutiken beskriver patel och Davidsson (2003) som ”... en 

vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna 

för den mänskliga existensen.” (Patel & Davidsson, 2003:28). Författarna menar 

vidare att hermeneutiken ofta kopplas samman med den kvalitativa 

forskningsmetodens förståelse och tolkning av det aktuella forskningsområdet. Den 

hermeneutiske forskarens förhållningssätt skall vara öppet, subjektivt och engagerat.     

 

 Patel och Davidsson menar att de erfarenheter och tolkningsramar som utgör  

forskarens förförståelse inte skall ses som något negativt för studien utan som en 

tillgång eftersom hermeneutiken grundar sig i möjligheten att kunna förstå och tolka 

människor. I linje med Patel och Davidsson använder vi den förförståelse vi har som 

hjälp för att tolka och på så sätt komma fram till ett resultat. Författarna beskriver den 

hermeneutiska forskarens arbetssätt som att denna först inriktar sig på att förstå 

helheten för att sedan försöka förstå delarna. Efter detta pendlar forskaren fram och 

tillbaka mellan helheten och de olika delarna för att skapa förståelse. Detta benämner 

författarna den hermeneutiska spiralen. (Patel & Davidsson, 2003)        

 

2.2 Kvalitativ metod  
Eftersom den studien vill undersöka hur enskilda lärare ser på sina erfarenhet och 

tankar kring bedömning valde vi att göra kvalitativa intervjuer. Vikten av att samtala 

och lyssna på respondenternas egna berättelser var stor och avgörande. Patel och 

Davidson (2003) beskriver användningen av kvalitativa intervjuer ”….upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld 

och uppfattningar om någon fenomen.” Patel och Davidson (2003:78).   

 

Ingrid Nilsson [inni]� 12-10-31 17.03
Comment [1]: 	  
	  

Ingrid Nilsson [inni]� 12-10-31 17.50
Comment [2]: kring	  bedömning	  och	  
betyg	  
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Under intervjuerna så menar Kvale (1997) att det är av stor betydelse att transkribera 

intervjuerna, eftersom det då dels blir lättare att få en överblick över intervjuerna och 

dels att författarna får en större möjlighet att hitta likheter mellan respondenterna.  

 

Undersökningen bygger på en intervjuguide (se bilaga 1) som är uppdelad i olika 

teman som har för avsikt att underlätta samtalet med respondenten. Kvale (1997) 

kallar den här typen av intervju för halvstrukturerad eftersom intervjuaren och 

respondenten utgår från dessa tema, istället för att ställa raka frågor direkt till 

respondenten. Det blir ett friare utgångsläge i intervjun och respondenten kan skapa 

sin berättelse utifrån sin egen vilja.  

 

Tidigare erfarenheter har visat att intervjufrågor ofta kan medföra att respondentens 

tankar inte, till fullo, kommer fram och att svaren riskerar att bli kortfattade. För att 

undvika detta och för att ge respondenterna ett större utrymme att prata fritt har 

ovanstående intervjuguide utarbetats. Denna guide syftar till att hjälpa till att hålla 

samtalet inom vissa ramar och ger respondenten en förståelse för vilka områden som 

bör beröras för en givande intervju.     

	  

2.3 Urval  
Målet med denna studie är att inom de givna ramarna och begränsningarna lyfta fram 

olika syner på problematiken som omgärdar bedömning och betygssättning. De 

aktuella arbetsplatserna kontaktades på grund av att det fanns anledning att anta att vi 

kunde vinna tillträde. Respondenterna valdes i sin tur genom det som Trost (1997) 

beskriver som det strategiska valet. Detta innebar att varje respondent valdes med 

ålder, yrkeserfarenhet, ämne och vilken programinriktning läraren arbetade på, i 

åtanke. Ålder ansågs intressant för att se om det hade någon påverkan vid kontakter 

med föräldrar och skolledning. Yrkeserfarenhet, ämne och programinriktningen 

användes i urvalet för att öka mångfalden. Under studien används betygsstegen G-

MVG då respondenterna än så länge i huvudsak har dessa steg och således 

kontinuerligt talar utifrån dessa betygssteg. Vi anser inte att uteslutandet av 

betygsstegen F-A, där F är lägst och A är högst,  har någon påverkan på resultatet. I 

studien finns både kommunal och enskild skola representerad.              
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2.4 Presentation av respondenterna  
På grund av att det fanns en önskan om konfidentialitet av respondenterna kommer 

presentationen av dem att vara begränsad. Detta för att minimera risken för 

identifiering av studiens deltagare. Således kommer inte ålder och ämne presenteras 

här. 

 
1. Jens: Har ca åtta års yrkeserfarenhet och undervisar på ett program med estetisk 

inriktning. 
2. Karl: Har ca två års yrkeserfarenhet och undervisar på ett program med estetisk 

inriktning.  
3. Klara: Har ca 20 års yrkeserfarenhet och undervisar på ett program med 

samhällsinriktning. 
4. Emma: Har ca elva års yrkeserfarenhet och undervisar elever från olika program.   
 
 

2.5 Genomförande och resultatbearbetning  
Respondenterna som valdes genom ett strategiskt urval blev personligen kontaktade 

med en beskrivning av studiens syfte samt en förfrågan om medverkan. Bell (2006) 

anser att det ligger i sakens natur att forskaren visar sin tacksamhet för respondentens 

deltagande och att respondenten därför själv bör välja tid och plats för intervjun.  

 

Respondenterna i denna studie valde sina arbetsplatser för den enskilda intervjun och 

intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum utan störningsmoment vilket Bell (2006) 

anser är av stor vikt för att göra intervjun så avslappnad och koncentrerad som 

möjligt.  

 

Varje intervju inleddes med en förfrågan om intervjun fick digitaliseras och sparas i 

forskningssyfte. Detta följdes av en diskussion om studiens syfte för att garantera 

respondentens tillräckliga förförståelse. Innan intervjuerna inleddes informerades 

respondenterna om deras anonymitet så långt det var möjligt skulle skyddas och att 

detta i huvudsak skulle ska genom fingerade namn. Den till intervjuerna framtagna 

intervjuguiden användes för att ge respondenterna en möjlighet att i dialog med 

intervjuarna svara fritt inom det givna ramverket. Under intervjuerna förde båda 

intervjuarna kompletterande anteckningar för att utvidga helhetsintrycket från 

intervjuerna.  
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Samtliga intervjuer har deltranskriberats vilket innebär att intervjuerna har 

genomlyssnats ett flertal gånger och sedan har de för studien intressanta avsnitten 

transkriberats. Transkriberingarna har sedan lästs igenom upprepade gånger för att 

analysera respondenternas svar. Tillvägagångssättet har följt den hermeneutiska 

metoden och resultatet har således framkommit genom en pendling mellan 

intervjuernas helhet och olika delar. Intervjuer avslutades med att respondenterna 

tackades för deras deltagande och bjöds på fika.  

 

Den hermeneutiska metoden har genomsyrat hela processen. Analyskapitlet har 

framkommit genom en ständigt pågående pendling mellan teorin och empirin detta för 

att få en ökad förståelse för det aktuella området.  

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet framställer Kvale (1997) som ett mått på hur väl en studies metod 

undersöker det som är tänkt att undersökas. Denscombe (2004) beskriver validitet 

som en garant för läsaren att studien är utförd på ett riktigt sätt. Denscombe (2004) 

menar att validitet vilar på den precision med vilken frågor ställs, data samlas in och 

analyser görs i forskningen. Den intervjuguide som utgör ramverket för denna 

kvalitativa intervjustudie är utformad för att styra respondenternas svar i en riktning 

som möjliggör ett besvarande av studiens frågeställning.  

Kvale (2009) resonerar kring begreppet validitet och menar att den kontroll som 

författaren bör ha över sin studie inte bara ska ske i slutet av arbetet utan att det, för 

största tillförlitlighet, bör finnas en kontinuerlig kontroll. Vidare skriver Kvale: 

”Valideringen vilar på forskarens hantverksskicklighet under en undersökning, på att 

han ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten.” (Kvale, 2009: 

365). 

 

Reabilitet menar Patel och Davidsson (2003) är ett mått på, det i studien framkomna 

resultatets, tillförlitlighet. Vidare uppmanar författarna till att den kvalitativa intervjun 

genomförs med två personer närvarande för en ökad helhetsbild av intervju vilket, 

enligt författarna, genererar en ökad reliabilitet (2003). Författarnas uppmaning har 

tagits i beaktning i denna studie och samtliga intervjuer har genomförts med två 

personer närvarande. Dagens tekniska hjälpmedel har enligt författarna medfört en 
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ökad reliabilitet då det idag finns möjlighet att i efterhand granska respondentens svar 

och på så sätt kontrollera sin ursprungliga uppfattnings riktighet. För att få bästa 

tolkningsunderlag har respondenternas svar, i denna studie, dokumenterats med hjälp 

av digital inspelning och kompletterande anteckningar.  

	  

2.7 Etiska överväganden 
Denscombe (2004) betonar forskarens förståelse för rådande klimat inom det fält som 

undersöks och då i huvudsak för det rättsliga och moraliska klimatet. Denscombe 

menar vidare att forskaren måste vara nyanserad i sin informationsförmedling i den 

mening att respondenten skall få en öppen och ärlig information om vad som studien 

syftar till att undersöka. Informationen bör dock inte vara så detaljerad att 

informationen om studiens syfte kan komma att styra respondentens svar (2004). 

Denskombe (2004) betonar vikten av det insamlade materialet behandlas på ett 

konfidentiellt sätt. Respondenternas svar skall under inga omständigheter förmedlas 

till utomstående bland annat för att minimera risken för påverkan på kommande 

respondenters svar. Vidare menar Denscombe (2004) att studiens deltagares 

anonymitet är av stor vikt och att detta oftast görs genom fingerade namn. Detta 

anonymiseringsverktyg har använts i denna studie och enligt respondenternas 

önskemål behandlats dessa konfidentiellt med fingerade namn.  Vidare har det varit 

av stor vikt att respondernterna inte på något sätt har tvingats eller känt ett ansvar att 

deltaga i studien vilket benämns som informerat samtycke i forskningssammanhang 

(Denscombe, 2004).  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
 
I följande avsnitt kommer det presenteras relevant forskning som kan knytas till 

bedömning och likvärdighet. Följande forskare har genom olika infallsvinklar 

beskrivit problemområdena bedömning, betygssättning, lärarens yrkesroll och 

bedömningars tillförlitlighet.  

 

Inom läraryrket är myndighetsutövning vanligt förekommande då lärare ska göra en 

bedömning av, och sätta betyg på en elev, då är det av stor vikt att vara professionell. 

Lipsky (2010) skriver om T- och L-professioner, och där en den sistnämnda 

inkluderar läraryrket. Inom L-professionen inkluderas läraryrket, eftersom det finns 

en direkt anknytning till staten genom styrdokumenten och den direkta anknytningen 

till eleverna.  Lipsky har myntat begreppet ”Street level bureaucrat” eller 

gräsrotsbyråkrat. En gräsrotsbyråkrat arbetar med människor, klienter som Lipsky 

kallar dem, vilka inom lärarprofessionen är elever. Dessa gräsrotsbyråkrater har, 

enligt Lipsky, ett stort handlingsutrymme även om det finns riktlinjer och lagar att 

följa. Handlingsutrymmet har den storleken eftersom deras arbete sällan blir granskat. 

Lipsky menar att en granskning är av stor vikt för att gräsrotsbyråkratens arbete ska 

bli så bra som möjligt. Vidare betonar dock Lipsky vikten av ett visst 

handlingsutrymme eftersom denne arbetar med människor och att exempelvis läraren 

ska kunna vara empatisk och förstående i olika situationer. Problematiken som 

gräsrotsbyråkraten möter i sitt arbete med sina klienter är konflikten mellan det 

känslomässiga bandet och de, i skolans fall, av staten fastställda styrdokumenten. Vid 

bedömning eller betygsättningen kan gräsrotsbyråkratens känslor styra och inte de 

statligt fastställda styrdokumenten.   

 

Även Sjögen (2012) skriver om profession och delar vidare in detta i två kategorier, 

klassisk profession och semiprofession. Den klassiska professionen innefattar bland 

annat läkaryrket, medan semiprofessionen bland annat inkluderar läraryrket. Vidare 

skriver Sjögren att det för att få kallas en profession behövs det en vetenskaplig ansats 

i utbildningen, exempelvis en lärarutbildning på Högskola eller Universitet.  Sjögren 

skriver om autonomi, det vill säga den handlingsfrihet som finns inom en profession. 

Inom läraryrket är autonomin begränsad och då på grund av statens satta 

styrdokument som läraren måste följa, detta kallas heteronomi. Vidare skriver 
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författaren om tillståndet då professionen genomgår en så kallad 

deprofessionalisering. Inom läraryrket innebär detta att handlingsfriheten minskar i 

situationer som berör bedömning och betygsättning eftersom läraren styrs av statens 

satta betygskriterier. Med en minskad autonomi och med ett större inflytande av 

staten minskar lärarens egna handlingsutrymme och med detta professionens 

autonomi.  

 

Andy Hargreaves (1998) skriver också om deprofessionaliseringen och menar att 

läraryrket har förändrats de senaste åren genom att lärarna har blivit pålagda ett 

betydligt större resultatansvar. Med detta menar Hargreaves att yrket kontinuerligt 

beläggs med ökade krav på resultat av olika slag. I huvudsak innebär detta att lärare 

har fått fler rapporter att skriva, utförligare kursbeskrivningar, fler möten och närmare 

kontakt med föräldrar. Hargreaves menar också att lärare nu måste ha med, ofta 

motstridiga, offentliga och privata intressegrupper i sitt arbete vilket författaren menar 

skapar en ökad press på den enskilda läraren och en intensifiering läraryrkets 

arbetsprocess. Detta kan enligt författaren medföra att lärare i sin bedömning och 

betygssättning har fått fler komponeneter som på olika sätt kan påverka bedömningen 

och betygssättningen i olika riktningar.   

 

Sofia Persson (2007) skriver att lärares roll har förändrats efter att skolan gick från att 

vara centralstyrd till att vara decentraliserad. Statliga utredningar menar att lärares 

ansvar för att elever ska uppnå målen har ökat efter decentraliseringen. I studien talas 

det om tvångsprofessionalisering och med detta menar författaren att lärare har fått ta 

på sig ett ansvar som de egentligen inte valt själva på grund av de reformer som gjort i 

skolan. Persson menar att decentraliseringen av skolan anses ha gjort bedömningen 

mindre likvärdig. Decentraliseringen har också medfört en konkurrenssituation där 

skolor konkurrerar om skolpengen som tilldelas skolan för varje elev. Denna summa 

är av stor vikt för varje skolas överlevnad. Person använder sig av begreppen ”private 

good” och ”public good” för att förklara konsekvenserna av decentraliseringen. 

Författaren menar att med decentraliseringen hamnade skolans intäkter i fokus vilket 

beskrivs som ”private good”. Detta från att skolsystemet innan decentraliseringen 

delat på resurserna för att alla skolor skulle ha så bra förutsättningar som möjligt 

vilket författaren beskriver som ”public good”.  

 

Ingrid Nilsson [inni]� 12-10-31 17.33
Comment [3]: Samtidigt	  får	  lärare	  mer	  
makt	  genom	  betygssättning.	  

Ingrid Nilsson [inni]� 12-10-31 17.41
Comment [4]: Förnamn:	  Se	  över	  alla!	  
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Katarina Norberg (2011) skriver om problematiken kring de överväganden, 

beträffande bedömning och betygsättning, som lärare möter dagligen. Författaren 

menar att personliga värderingar hos läraren har en betydelse vid bedömning och 

betygssättning och att professionaliteten undermineras genom detta.  Vidare skriver 

Norberg om uttrycket ”en skola för alla” och att exempelvis attityd eller bakgrund inte 

ska ligga till grund för en bedömning eller betygssättning. Pedagogen har riktlinjer 

som ska följas vid bedömning och betygssättning, såsom läroplaner och kursplaner, 

detta följs dock inte alltid. En anledning till att lärare inte alltid följer lagstiftningen 

kan bero på egna värderingar och även egna tolkningar av styrdokumenten. Det kan 

också handla om att eleverna kategoriseras in i olika fack. Här menar Norberg att det 

är vanligt förekommande att elever delas in i olika kategorier såsom exempelvis 

social klass, neutral eller elever med invandrarbakgrund. Problemet med 

kategorisering är enligt författaren att elever ”fastnar” i ett visst fack och att läraren 

bedömer elever efter egna värderingar istället för att följa styrdokumenten. En annan 

del av problemet ligger just i tolkningarna av styrdokumenten eftersom lärarens egna 

erfarenheter och värderingar vägs in i dessa tolkningar.  

 

Ingemar Wedman (1988) talar om bedömningens reliabilitet och menar att om ett 

betyg ska ha hög reliabilitet så måste det betyget bli samma oavsett vilken lärare som 

sätter betyget. Dock menar Wedman att tolkningen av styrdokumentet är ett problem, 

eftersom olika lärare tolkar olika utifrån sina värderingar och erfarenheter.  

Vidare talar Wedman om vikten av att samarbeta med kollegor vid bedömning, och 

att reliabiliteten således ökar om flera lärare bedömer en elevs insats. Detta samarbete 

kallar författaren för interbedömarreliabilitet. Wedman menar också att kollegialt 

samarbete kan vara förenat med en större likvärdighet, eftersom läraren då får en 

utvärdering av en lärare som är neutral och som enbart ser till styrdokumenten, samt 

troligen bortser från de personliga banden som kan skapa en subjektiv uppfattning.  

 

Gunilla Olofsson (2006) skriver om haloeffekten och hur denna kan påverka en 

lärares betygsättning. Haloeffekten inträffar exempelvis om en lärare har fått en viss 

uppfattning av en elev och sen har med sig denna i bedömningen. Olofsson menar 

alltså att en lärares subjektiva uppfattning av en elev kan ge sig till känna vid 

bedömning vilket i sin tur kan komma att spegla elevens betyg.   
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Anders Jönsson skriver i Lärande bedömning (2009) om det ständigt återkommande 

problem som tillförlitligheten är inom bedömningsfältet. Jönsson menar att 

tillförlitligheten kan tillåtas variera beroende på vad den aktuella informationen syftar 

att användas till. Om informationen är direkt avgörande för ett betyg måste 

bedömningen var mycket noggrann. Författaren menar dock att tillförlitligheten aldrig 

kan bli helt perfekt eftersom det inte finns någon kunskap som helt objektivt kan 

mätas då det alltid förekommer felkällor. För att kunna mäta, och då alltså kunna 

betygsätta, komplexa kunskaper krävas det någon form av tolkning och bedömning av 

en person vilket innebär att det kommer finnas en subjektivitet i bedömningen. För att 

öka tillförlitligheten i en lärares bedömning och betygssättning menar Jönsson att det 

finns två saker som kan tillgripas. Den ena är att läraren genom träning kan förbättra 

sina bedömningskunskaper och den andra är att läraren diskuterar och modererar sin 

bedömning och det bedömda materialet med en annan lärare. Vidare menar Jönsson 

(2009) att betygen ofta påverkar elevens motivation i någon riktning. Elever som får 

ett lågt betyg får ofta en lägre motivation vilket kan påverka den nedlagda 

ansträngningen i kommande insatser. Samtidigt skriver författaren att betygen ligger 

till grund för elevens möjligheter till val av universitetsutbildning och eller vilket 

arbete eleven kan få i framtiden.      
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4. Resultat  
 
I följande kapitel kommer studiens resultat att redovisas under två teman. Dessa 

teman är yrkeserfarenhet och professionalitet samt skolledning och kollegialt 

samarbete. Den förförståelse vi haft med oss under processens gång och den tolkning 

vi gjort av det aktuella forskningsområdets olika delar har resulterat i dessa två teman. 

Vi har under hela arbetsprocessen också haft ett öppet och subjektivt förhållningssätt 

när vi, för att nå fram till vårt resultat, tolkat dels intervjuerna och dels tidigare 

forskning. Vi vill även upplysa om att namnen i resultatet är fingerade.  

 

4.1 Yrkeserfarenhet och professionalitet 
Under intervjuerna framkom det att samtliga respondenter ansåg att deras erfarenhet 

inom yrket hade en påverkan på deras sätt att bedöma elever och sätta betyg. I de 

flesta fall handlade det om att de utvecklat en inre trygghet eller att de haft tid att 

utforma ett arbetssätt som fungerat för just dem.  

 

En av respondenterna, Karl, menar att han med tiden har fått enklare att bedöma och 

betygsätta elever och att det till stor del har att göra med att Skolverkets riktlinjer blir 

omsatta från teori till praktik. Även att han med tiden har lärt sig dessa utantill och på 

ett mer utpräglat och kontinuerligt sätt lärt sig använda dem i sitt arbete är en faktor. 

 
K: Det blir absolut enklare med tid […] Man lär sig dels helt ordentligt alla mål, kursmål och 

alla dem här centrala begreppen och centralt innehåll […] Nu har man målen i huvudet […] 

Samtidigt blir det lättare när man har lite bedömning och sånt bakom sig, se vad som är bra 

och dåligt och framför allt är det lättare när man känner eleverna… 

 

Respondenten Emma menar även hon att den egna yrkeserfarenheten har gjort 

betygssättningsprocessen enklare men påpekar samtidigt att det egentligen inte borde 

spela så stor roll då det är betygskriterier och styrdokument som betygen ska sättas 

efter och inte hur länge en person har varit yrkesverksam. Vidare menar Emma att det 

är en, med tiden, utarbetad struktur som underlättar själva betygssättningen.   

 
E: Jag tycker jag har enklare att sätta betyg...betyder det att jag har hittat en mall som funkar 

och att jag har anpassat mig efter den mallen som finns förhoppningsvis […] alltså min 
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yrkeslivserfarenhet...självklart finns den ju med på i mitt paket vad jag tycker är viktigt... vad 

jag tycker är centralt...mina kunskaper och mina kunskaper bygger på min yrkeslivserfarenhet 

delvis och mycket annat också...men ska ju egentligen inte påverka betygen så mycket, det är 

ju vad det står i papperna från Skolverket egentligen... 

 
Alla respondenterna i studien kommer på ett eller annat sätt in på de elever som ligger 

i ”gränslandet” mellan två betyg och menar att det där ibland kan uppstå svårigheter. I 

de flesta fall menar respondenterna att det finns ett gott underlag för betygsättning 

men att det ibland förekommer yttre omständigheter som kan få inflytande även om 

de inte ska göra det. Dessa fall är när elever tydligt ansträngt sig men av olika 

anledningar inte nått alla mål för ett visst betyg. Flera av respondenterna menar att de 

vid något enstaka tillfälle delat ut ett betyg som de inte riktigt haft grund för. 

 

Respondenten Jens menar att betygen i vissa fall kan verka hämmande för en elevs 

framtida möjligheter i livet och att han vid ett fåtal tillfällen har givit elever en ökad 

möjlighet att nå ett högre betyg om detta är det enda en i övrigt duktig och ambitiös 

elev behöver för att få ett bra totalt slutbetyg.   

 
J: Hamnar jag i en situation där det liksom är ett klockrent VG, men det är ett tveksamt MVG 

och det är det enda hon [eleven] behöver för att få en jätteperfekt radda här…då  tänker jag i 

ett högre perspektiv, vad är skolans syfte, det här en kanonduktig elev som har jobbat stenhårt 

hela gymnasietiden och gjort allt hon kan även i mitt ämne men som inte råkar ha en viss 

begåvning. Ähh ska det sätta  stopp för vårt uppdrag att låta en ung människa utvecklas så 

långt som möjligt?? Och nå framgång i framtiden! Då kan jag komma in med en sån här grej, 

lite pragmatiskt att ge en sån där liten löjlig kompletteringsuppgift och… då kan man lösa en 

sån grej. 

  

 

Även respondenterna Karl och Emma förklarar att de vid enstaka tillfällen har 

godkänt elever som inte uppfyllt målen och att de där har gjort bedömningen att det 

betyget inte skulle påverka elevens situation i framtiden. Karl trycker också på att det 

rör sig om elever som inte borde ha börjat på gymnasiet utan att deras behov borde ha 

blivit uppmärksammade tidigare under skolgången. 

 
K: Extremt svaga elever där jag upplever att förutsättningarna att nå målen är små […] Det 

krävs en så stor insats av mig att det skulle gå ut över mig och min förmåga att göra ett bra 



15	  
	  

jobb på andra, inom andra områden. Och då har jag ändå den här pressen på mig hela tiden att 

de ska godkänna. Så då får man få ihop någon uppgift med…. man får lägga orden i munnen 

på eleven och liksom det simplifierat på en sån nivå att det blir som en förolämpning emot 

ämnet och som en förolämpning emot eleven känns det som. Att man sitter och… ja ja… 

Några såna betyg har det väl blivit….Det är helt enkelt det problemet att det då och då poppar 

upp elever som inte är redo att gå på gymnasiet...  

 

E: De är inte på den nivån att de inser ämnets djup och det kommer ändå inte bli någon 

framtid inom detta och då kan jag känna att, att dem hjälps så kommer det ändå inte att 

påverka situationen heller…..Ähhh, där kan man med dåligt samvete ha släppt igenom 

någon… 

 

Respondenterna framhåller tydligt att de ensamma är ansvariga för de betyg de sätter 

och att de inte påverkas av varken elever eller föräldrar. Det förekommer ibland 

diskussioner med elever och föräldrar som inte är helt nöjda med betygen men dessa 

diskussioner är sällsynta och ingen respondent upplever att de har, eller skulle, ändrat 

ett betyg utan konkreta synpunkter på varför betyget inte är rätt.   

 

Jens vittnar om att det uppstår debatter med föräldrar ibland och att det redan i början 

av en termin finns föräldrar som är tydliga med att deras barn är ett MVG-barn så att 

lärarna skall veta det och ha det som förutsättning i sitt arbete. På följdfrågan om 

föräldrarnas försök att påverka honom i början eller slutet av en termin har någon 

effekt blir dock svaret ett tydligt nej.   

 
J: Underförstått från föräldrarna att den här eleven är en MVG-elev liksom så, bara så att ni 

vet det från  början… Då ska man jobba ditåt då […] o nej, fan nej... 

 

Även Klara och Emma är tydliga med att de inte påverkas av föräldrarnas försök att 

höja sina barns betyg. Emma menar också att det skulle innebära ett större problem 

om lärare lät sig påverkas och ofta fick sin betygssättning ifrågasatt.  

 
K: Där får ju eleven och föräldrarna då lita på att jag har en professionellt förhållnings...sätt 

att förhålla mig... 

 

E: För det är ju något slags trovärdighet, skulle man bli ifrågasatt för detta då skulle man på 

något sätt känna  att det skulle ju ifrågasätta min trovärdighet som lärare och min min 
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bedömningsförmåga och min lärarroll och min professionalitet det är ju det som är börjar man 

ifrågasätta en lärares betygsättning så ifrågasätter man ju mycket mer... 

 

 

4.2 Skolledning & kollegor  
Genom intervjuerna framgår det att respondenterna inte känner att deras 

betygssättning på något sätt blir ifrågasatt av rektorer eller skolledning utan att de 

enskilt sätter det betyg som eleven har uppnått målen för. Det kan dock förekomma en 

diskussion mellan rektor och lärare ibland.  

 

Respondenten Jens förklarar att det förs betygsstatistik och att skolledningen jämför 

den med andra skolor och att det förekommer en diskussion om den egna skolans 

betygsstatistik. Jens menar dock att detta inte är ett sätt att påverka honom att sätta ett 

högre betyg utan en ren information som kan medföra diskussioner om möjliga 

förbättringar. Vidare menar Jens att det inom skolvärlden finns en underliggande 

tanke om att alla elever skall ha godkänt vilket enligt Jens är en fin tanke som dock är 

ogenomförbar:          

 
J: När man sätter betyget så är det jag som sätter det, så det känns skönt […] Det finns ju ett 

underförstått…krav ska jag inte säga men en tanke om att alla elever ska ha godkänt… tanken 

är ju fantastisk men har vi då en elev som har gjort jättebra ifrån sig och har varit med varenda 

lektion och ändå ligger någonstans G-/IG-trakten då är jag ju mer benägen att lägga ner en 

massa tid på att få den eleven över gränsen…än en elev 2 som är här en av 10 lektioner och 

skiter i det och man får jaga och hålla på och krångla. 

 

Även i intervjuerna med Karl och Emma framkommer det att de inte upplever någon 

press, från skolledningen, att sätta ett betyg som en elev inte har nått upp till. Emma 

förklarar också att hon har haft elevgrupper med ett mycket stort antal IG utan att hon 

på något sätt har upplevt något ifrågasättande av hennes bedömning men understryker 

vikten av att kunna motivera sina betyg: 
 

K: Sen skolledning och föräldrar känner jag inte alls att jag har någon påverkan eller att....i 
stora drag har jag aldrig stött på att jag känt tryck från skolledning eller föräldrar...  

 
E: Jag har aldrig känt att det på något sätt, dom, att det har diskuterats vilka betyg jag har satt 

[…] Jag har haft hela grupper som legat på IG när det varit två veckor innan ungefär betygen 



17	  
	  

ska sättas och så så att...jag har faktiskt aldrig fått stryk för det men jag har ju kunna motivera 

det. 

 
Resultatet visar att respondenterna inte upplever någon påverkan på sin betygssättning 

från kollegor eller annan personal. Det framgår dock av intervjuerna att det ibland 

förekommer ett samarbete mellan respondenterna och deras kollegor. Jens berättar att 

det förekommer en allmän diskussion om hur betygskriterier skall tolkas och att 

kollegor rättar de prov där det finns en osäkerhet i vilket betyg eleven bör få. Detta för 

att hjälpa varandra att ge eleverna så rättvisa betyg som möjligt.   

 
 K: Men jag känner absolut ingen press från kollegor... det gör jag inte 

 

J: Ett utifrånperspektiv är aldrig fel… Slänga över ett prov till en kollega och titta på deras 

prov även om deras ämnen inte alls har med varandra att göra… För att få en uppfattning om 

hur man omvandlar kursmål till frågor och vilken kunskapssyn och svårighetsgrad man 

bedömer att ett kursmål har… 

 

 
Respondenten Jens berättar att han vid ett tillfälle blivit uppkallad till rektorn, efter att 

denne upptäckt att en lite väl stor del av Jens klass fått IG. Rektorn antydde att 

undervisningen låg på för hög nivå och att undervisningen måste anpassas till en 

godkänd nivå. Det är inte ok, var rektorn tydlig med att säga till Jens, att så många i 

en klass får betyget IG. I en diskussion mellan rektorn och Jens ställde Jens en fråga 

om vad rektorn tyckte var den mest eftersträvansvärda betygsfördelningen i en klass. 

Jens frågade om rektorn ville ha G rakt över, eller en spridning i betygen. Rektorn 

svarade direkt utan att tänka att han ville ha 100 % godkända i klassen. Jens gjorde 

som rektorn ville, men han kände sig stött just då säger han.  

 
J: Såg han hellre 100% G, eller 25%IG och 75% VG och MVG…. Det är 100% godkända 

som är hellre. 

 

J: Vi kan lägga det på en viss nivå så att alla klarar det och så sedan kan man liksom släppa 

det. Då har man ju fullgjort sitt uppdrag och alla är nöjda och så kan vi gå hem. 
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Jens ändrade sitt sätt att undervisa och resultatet blev bra säger han. Det blev inte bara 

godkända i klassen, utan istället blev det blandat med både G, VG och MVG. Jens 

menar att det var bra att rektorn lade sig i, för hans undervisning blev bättre efteråt.  
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5. Analys 
 
I kapitlet nedan kommer resultatet som framkommit ur intervjuerna att diskuteras och 

knytas an till den tidigare forskning som presenterats ovan. Analysen har framkommit 

med hjälp av den hermeneutiska spiralens pendling mellan vårt materials helhet och 

dess olika delar.  

 

5.1 Yrkeserfarenhet och professionalitet  
Av resultatdelen framkommer det att respondenterna anser att deras bedömning 

påverkas av erfarenhet inom yrket. Emma anser att det i teorin borde vara lika lätt att 

tolka utifrån styrdokumenten vid en betygsättning, eftersom bedömningen ska utgå 

ifrån fasta kriterier som är lika för alla, oavsett om du har arbetet inom yrket i många 

år eller om du är nyutexaminerad. Dock anser varken Sara eller någon annan av 

respondenterna att så är fallet i praktiken. Karl anser också att han med tiden har lärt 

sig att behärska Skolverkets riktlinjer på ett naturligt och självklart sätt, från att ha 

upplevt det som svårare. Precis som Anders Jönsson (2009) skriver i sin studie, menar 

också respondenterna att de genom träning kan förbättra sina bedömningskunskaper 

och att tillförlitligheten därmed ökar.  

 

Helena Korp (2006) menar att det finns en problematik rörande felaktiga betyg och att 

lärare höjer en elev från betyget IG till betyget G på grund av olika faktorer, 

exempelvis för att hjälpa eleven inför framtiden. Problematiken som Korp beskriver 

framkommer även i intervjuerna. Respondenten Jens säger att det ibland har 

förekommit fall där han medvetet har givit eleven ett högre betyg för att inte hindra 

den flitiga och duktiga eleven från möjligheten att komma in på ett 

universitetsprogram som har höga antagningspoäng. Även Karl och Emma har höjt ett 

 betyg för en elev vid ett fåtal tillfällen men detta har hänt efter en bedömning av den 

enskilda läraren att en höjning av betyget inte kommer ha någon inverkan på elevens 

framtida utbildning utan istället ger eleven lite större självförtroende och möjligheten 

att kunna få ett jobb efter gymnasiet. Karl och Emmas resonemang kan kopplas till 

det Jönsson (2009) skriver om att elevers motivation ofta påverkas av betyget. 

Respondenterna i undersökningen gör alltså en tolkning av elevens framtidsutsikter i 

dessa fall och tar i beaktning det Jönsson (2009) skriver om, nämligen att betygen har 
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en stor påverkan på elevens framtida möjligheter att få ett visst arbete eller kunna 

skaffa sig en viss utbildning.   

 

Katarina Norberg (2011) skriver om lärares etiska ställningstaganden och menar att 

lärare ofta kategoriserar elever i olika fack men att det inte bör förekomma någon typ 

av kategorisering av elever då detta kan påverka betyget lärare sätter. Våra 

respondenter talar om elever som starka och svaga vilket överensstämmer med 

Norbergs resonemang. En elev som placeras i ett svagt eller starkt ”fack” och kan 

sedan ha svårt att ta sig ur sitt fack. Detta kan även kopplas till den haloeffekt som 

Olofsson (2006) skriver om och som innebär att en lärares första intryck av en elev 

kan etsa sig fast och att denna uppfattning riskerar att undermedvetet finnas med i 

beräkningarna vid en bedömning av en enskild uppgift eller vid betygssättning.             

 

Andy Hargreaves (1998) menade redan 1998 att lärares yrkesbörda i form av 

resultatansvar har ökat markant och han tar bland annat upp de ökande antalet möten 

med föräldrar. Även om Hargreaves skrev detta för ungefär 14 år sedan framgår det i 

våra intervjuer att det förekommer kontinuerliga möten med föräldrar. I denna studie 

visar respondenterna att de inte upplever någon påverkan av föräldrarna på deras 

betygssättning. Samtliga respondenter säger visserligen i intervjuerna att det vid ett 

fåtal tillfällen förekommit diskussioner med föräldrar om en elevs betyg men att de 

aldrig har eller skulle ändrat ett betyg på grund av en förälder utan det ska finnas 

sakliga grunder för en betygsändring.    

 

Som framgår ur resultatet finns det en strävan inom skolvärlden att alla elever skall 

uppnå målen. Detta tydliggörs genom respondenten Karl då han upplever att det 

uppstår en press genom att de elever som riskerar eller inte har bra förutsättningar för 

att uppnå målen kräver ett större engagemang än vad Karl har tid att lägga ned. Karl 

menar att han i dessa fall får förenkla för eleven i så stor utsträckning att det blir som 

ett hån mot själva ämnet och även mot eleven. Persson (2007) tar upp begreppet 

tvångsprofessionalisering och menar med det att lärare, på grund av de reformer som 

genomförts inom skolan under de senaste decennierna, har tvingats axla ett större 

ansvar vid bedömning. Den reform som författaren menar har haft den största 

påverkan på tvångsprofessionaliseringen är decentraliseringen av skolan. Persson 

menar att i och med att varje enskild lärare nu har ett större inflytande på varje betyg 
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än tidigare så har likvärdigheten i bedömningen påverkats negativt. Detta har skett 

genom att varje enskild lärarens personliga värderingar väger in i större utsträckning. 

Den upplevelse Karl vittnar om grundar sig alltså enligt Persson i den nämnda 

tvångsprofessionaliseringen.	  

5.2 Skolledning och kollegor               
I resultatet framgår det att det förs statistik över skolornas satta betyg. Dessa jämförs 

sedan med andra skolor. Respondenten Jens menar att diskussionerna som förs kring 

denna statistik inte förekommer för att påverka honom att sätta högre betyg utan att 

diskussionen har för avsikt att finna sätt att förbättra verksamheten och på så sätt nå 

bättre resultat. Persson (2007) menar att den decentralisering som skolan har 

genomgått har lett till att de kommunala och fristående skolorna har tvingats att själva 

kartlägga sina betyg. Detta för att ha kännedom om hur den egna skolan ligger i 

förhållande till andra skolor. Detta är enligt Persson viktigt för att skolan ska kunna 

säkerställa ett visst elevantal och därmed också den ekonomiska tillgången skolan 

behöver för att drivas.  

 

Betygsstatistik är inget som har kommit upp vid någon av de övriga intervjuerna 

istället menar Emma att det är viktigt att upprätthålla en likvärdig bedömning och att 

vikten bör ligga på styrdokument och betygskriterier vid bedömning och att inget 

annat skall tillåtas väga in. Emma trycker på vikten av att ha ett ordentligt underlag 

för sin betygssättning och att på så sätt kunna motivera varje enskilt betyg oavsett om 

det är lägsta eller högsta betyg.  

 

Det har inte framkommit i någon av intervjuerna att respondenterna känner eller har 

känt någon form av påtryckning från sin respektive skolledning att de skall ändra ett 

satt betyg. Det har dock i ett fall förekommit ett ifrågasättande från rektor av en 

respondents undervisning när denne fått ett högre antal elever, som inte uppnått 

målen, än normalt. En förklaring till varför respondenten Jens känt sig stött av rektorn 

kan vara att rektorn naggat på Jens autonomi och därmed också dennes 

professionalitet.    

 

I resultatet framgår det att respondenterna inte upplever någon kritisk granskning från 

kollegor utan att ett kollegialt ömsesidigt samarbete förekommer. Detta i form av 
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diskussioner rörande tolkningar av betygskriterier och att de hjälper varandra att rätta 

prov där svaren är svårbedömda.        

 

Jönsson (2009) skriver att det finns två saker som kan tillgripas för att öka 

betygssättningens tillförlitlighet. Den ena är att tillförlitligheten ökar genom träning 

och den andra är att lärare diskuterar och modererar sina bedömningar med varandra. 

Även Wedman (1988) talar om vikten av samarbete mellan lärare för att 

tillförlitligheten skall bli så hög som möjligt. Detta samarbete kallar Wedman för 

interbedömarreliabilitet. Respondenterna gör alltså precis det som Jönsson och 

Wedman menar ökar betygens tillförlitlighet. Vidare talar både Jönsson och Wedman 

om den problematik som förekommer vid bedömning då de menar att en lärares egna 

värderingar och erfarenheter spelar in vid tolkningen av styrdokumenten, något som 

vi också har sett i respondenternas svar.  
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6 Diskussion  
6.1 Metoddiskussion 
Vårt val av kvalitativ metod motiverar vi dels med den korta tidsaspekten vi arbetade 

med och dels att vi snabbt kunde sätta oss in i respondenternas tankar och åsikter. 

Studien grundar sig i personliga erfarenheter hos respondenter och i en kvantitativ 

undersökning är det svårt att nå in på djupet, så kvalitativa intervjuer var den bästa 

metoden för vår studie. Eftersom vi redan från början hade egna erfarenheter inom 

området var tankeprocessen redan igång, och därmed en förförståelse som vi kunde 

bygga vidare på genom tolkning av våra intervjuer tillsammans med tolkningen av 

texter av tidigare forskning på området.  

 

För att komma i kontakt med lärarna som vi skulle intervjua använde vi oss av ett så 

kallat ”strategiskt urval”, där vi tog hänsyn till en variation hos våra respondenter. Vi 

anser att den här typen av urval passar vår studie bäst eftersom den ger oss största 

möjliga bredd av lärarkåren. Eftersom vi tog hänsyn till en större variation så anser vi 

att vi höjt reliabiliteten. I studien har vi valt att endast intervjua lärare och vi har 

därmed bortsett från andra röster, så som rektorer, föräldrar, politiker med mera. Detta 

val innebär inte att dessa röster inte är av intresse för studien utan att vi på grund av 

studiens begränsade omfattning inte har tillåtits att inkludera dessa.    

 

Vi kontaktade personligen våra respondenter inför intervjuerna och samtidigt gav vi 

en kort presentation av studiens syfte. Detta menar vi gav respondenterna möjlighet 

att fundera kring problemområdet och utveckla sina tankar.  

 

Intervjuerna genomfördes med två intervjupersoner och en respondent närvarande. 

Detta gjordes för att det totala intrycket från intervjuerna skulle bli så stort som 

möjligt. Det som skulle kunna vara negativt med detta upplägg är att respondenterna 

skulle kunna uppleva situationen som mer hämmande, än om det bara varit en 

intervjuperson, och därför ge mindre utvecklade svar.     

 

Ett annat viktigt inslag som höjer uppsatsens reliabilitet är att vi har transkriberat alla 

intervjuer, det vill säga att vi under intervjun använt oss av Iphone med hög 

ljudkvalitet så att vi har kunnat lyssna om och om igen. Detta underlättar vårt arbete 
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under resultat och analysbearbetningen eftersom det är lättare att hitta gemensamma 

nämnare hos våra respondenter och även kunnat lyssna på ”hur” respondenten svarar 

på frågorna, exempelvis lyssna efter ironi i rösten.  

 

Vi anser att den metod och det tillvägagångssätt som använts under arbetet med denna 

uppsats har hjälpt oss att besvara våra frågeställningar och att validiteten därmed är 

god. Möjligen skulle den intervjuguide som ligger till grund för vår empiri kunna 

kompletteras av direkta frågor under intervjuerna för att öka validiteten ytterligare.     

 

Vår undersökning är enligt oss för liten för att kunna dra några slutsatser av. Dock är 

vår förhoppning att vårt, till omfattningen, begränsade resultat kan verka som 

komplement till annan forskning som i sin tur kan leda fram till en möjlighet att dra 

generella slutsatser. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Genom processen som har genererat denna studies resultat har vi kommit fram till 

insikten att det finns en stor mängd faktorer som påverkar och ligger till grund för 

lärares bedömning och i sin tur dennes betygssättning. Yrkeserfarenheten är en faktor 

som enligt resultatet inte påverkar själva betyget i sig, men som är en trygghetsfaktor 

för lärare i sin yrkesroll och då särskilt när det kommer till bedömning och 

betygssättning. Resultatet stämmer alltså överens med det Jönsson (2009) menar då 

han talar om att träning, som hör ihop med yrkeserfarenheten, ger lärare förbättrade 

bedömningskunskaper. Med denna insikt i åtanke menar vi att den nya 

lärarutbildningens utökade fokus på betygskriterier och styrdokument skulle kunna 

bidraga till att nyutexaminerade lärare blir bättre förberedda för yrkeslivet.  

 

En annan faktor som aktualiserats i studien är den roll som sociala relationer, mellan 

lärare och elever, i vissa fall spelar vid betygsättning. Den här problematiken är synlig 

både i studiens empiri och teori genom att bland andra Helena Korp (2006) och 

samtliga respondenter beskriver att oförtjänade betyg ibland sätts utan någon 

förankring i de nationellt beslutade styrdokumenten. Det som beskrivs som 

anledningen är att de personliga banden får allt för stort utrymme vid 

betygssättningen. Anledningen till att det är möjligt för lärare att medvetet eller 
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undermedvetet sätta ett oförtjänt betyg är den den grad av autonomi som lärare har. 

Det är visserligen ingen fullständig autonomi men den är tillräckligt omfattande för 

att ge utrymme åt den enskilda lärarens personliga inflytande på betyget.  

 

Vi anser att den situation som resultatet av denna studie visar på är ett problem 

beträffande tillförlitligheten i betygssättningen. Detta då lärare i vissa fall höjer en 

elevs betyg som denne inte gjort sig förtjänt av. Vi vill som exempel flagga för att 

även om inte respondenten Jens upplever statistikdiskussionerna som en påtryckning 

att sätta högre betyg så menar vi att det finns en risk att lärare kan uppfatta denna 

diskussion som en form av påtryckning. Detta eftersom ett lägre elevantal leder till ett 

minskat behov av lärare. Vi vill dock förtydliga att det genom lärares autonomi även 

fins en risk att för låga betyg sätts.  

 

Detta underminerar betygens värderande betydelse. Vi uppfattar det som att Persson 

(2007) menar att likvärdigheten skulle öka vid en återgång till en centralt styrd skola 

men Vi vill ändå inte spekulera i om denna problematik skulle minska om så skedde. 

Vi tror dock att någon form av granskning av lärares betygsättning samt tydligare 

ramar för lärare att förhålla sig till hade kunnat begränsa den tolkningsfrihet som nu 

förekommer och därmed generera en ökad likvärdighet i bedömningen. Detta tror vi 

hade kunnat leda till en rättvisare betygssättning av svenska gymnasieelever.     

 

I mötet med våra respondenter upplevde vi att den praxis som omgärdar skolan både 

begränsar, samtidigt som det skapar möjligheter för lärare. Läraren är, som Lipsky 

(1980) kallar den, en gräsrotsbyråkrat och eleverna blir här klienter.  

 

Vi ville med denna studie få svar på vilka faktorer som påverkar lärares bedömning 

och betygssättning samt hur det kan kopplas till likvärdig bedömning. Vi har kommit 

fram till att det kan finnas flera olika faktorer som kan påverka en lärares bedömning 

och betygssättning I huvudsak är dessa: sociala faktorer, yrkeserfarenhet, kollegialt 

samarbete och arbetsbörda. Vi har också sett att det finns en viss koppling mellan 

dessa faktorer och att likvärdigheten i bedömningen ibland är bristfällig. 

 

Efter att ha genomfört den här studien kan vi konstatera att läraryrket är ett komplext 

fält där många olika komponenter spelar in. 
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6.3 Didaktiska implikationer  
 
Resultatet av denna studie visar på vikten av ett kollegialt samarbete vid bedömning 

och betygssättning av gymnasieelever för att likvärdigheten i bedömningen skall bli 

så bra som möjligt. Vi har under slutskedet av arbetet med vårt examensarbete funnit 

ett antal forskningsområden som vi ser som  intressanta att undersöka, både som 

fortsättning på vår studie men även som en vidareutveckling av vår studie. Vi tycker 

att det skulle vara intressant, och förhoppningsvis också utvecklande för den svenska 

gymnasieskolan, att göra en liknande undersökning som vi har gjort med ett större 

underlag, både vad gäller teori och antal intervjuade lärare. Kanske skulle även 

grundliga observationer av lärares arbete, med bedömning och betygssättning, kunna 

vara ett gott komplement till intervjuer vid en sådan undersökning.  

 

En liknande undersökning på andra former av gymnasieskolor tror vi skulle gagna 

gymnasieskolan som helhet. Detta då en belysning av hur betygens likvärdighet ser ut 

på alla typer av gymnasieskolor skull kunna gagna hela den svenska gymnasieskolan. 

Bland annat tänker vi oss att man kan göra undersökningar på vuxenutbildningar, 

skolor som ägs av familjekooperativ och privatägda skolor.      
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