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Sammanfattning

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare uppfattar betygens inverkan på 

verksamheten samt bedömningsprocessen. För detta har tre gymnasielärare, från två olika skolor 

och med två olika ämnen, intervjuats. 

Studiens resultat visar att betygen uppfattas som något komplext, i avseendet att de för med sig 

både positiva och negativa konsekvenser. Det uppfattades att betygen riskerar rikta om fokus från 

det väsentliga både ur ett lärar- och ett elevperspektiv. Ämnesinnehållet hamnar i skymundan då 

kunskapen skall göras mätbar och då eleven snarare ger sig in i en betygsjakt än i ett kunskaps-

sökande. Uppfattningarna visar även att läraren som person, exempelvis dennes kunskapssyn och 

tolkning av betygskriterierna, kan spegla sig i betygsättningen och att detta utgör ett problem för 

likvärdighetsmålet. Men samtidigt uppfattades betygen fylla viktiga funktioner, så som urvals-

funktion eller för att motivera eleverna. 

Nyckelord: Betyg, betygsättning, bedömning, gymnasieskola.
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Inledning

I proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan 

står att läsa att regeringen vill öka kunskapskraven i grundskolan och att ”regeringen 

har för avsikt att införa betyg från och med årskurs 6” (Prop 2008/09:87, s. 18). En 

sådan utveckling, där skolan går mot mer och mer kontroll av kunskap och betyg allt 

längre ner i åldrarna, kräver enligt mig att betygen utför sin uppgift väl. Betygsättning 

är ett mycket viktigt moment som kan avgöra en elevs möjligheter för vidare studier 

eller yrkesval. Ytterst är det läraren som bär ansvaret för detta. Som blivande lärare vill 

jag få svar på hur andra lärare uppfattar vad betygen gör för verksamheten och hur de 

upplever bedömningsprocessen. Därför tag jag tillfället i akt att med detta arbete göra 

en djupdykning inom området och ett naturligt sätt att undersöka saken är att intervjua 

gymnasielärare. Vad upplever de som svårt och vilka positiva samt negativa sidor för 

betygen med sig för verksamheten?
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Bakgrund

Här redogörs kort för den tidigare forskningen kring betyg och bedömning för 

grundskolan och gymnasiet. Utöver att forskningen berör betyg och bedömning beror 

urvalet av tidigare forskning även på faktorer som tillgänglighet och när studien är 

gjord. Med dessa urvalskriterier valdes följande forskning; Jörgen Tholins (2006) Att  

klara sig i ökänd natur, Helena Korps (2006) Lika chanser i gymnasiet, Helena 

Tsagalidis (2008) Därför fick jag bara Godkänt..., Bengt Selgheds (2004) Ännu icke 

godkänt och Christina Cliffordson (2004) De målrelaterade betygens prognosförmåga. 

Dessutom används Göran Lindes (2003) utredning Kunskap och betyg, för att 

ytterligare belysa viktiga aspekter vad gäller bedömningsprocessen. 

Tidigare forskning

Att klara sig i ökänd natur

Tholin (2006) är grundskolelärare i grunden. Studien har sin grund i egna erfarenheter 

från yrkeslivet. När de normrelaterade betygen byttes ut mot de målrelaterade betygen 

och läraren skulle sätta betyg för skolår åtta, utan några centrala riktlinjer, gjorde det 

honom och många av hans kolleger väldigt frustrerade. 

Syftet med avhandlingen är att studera ”de mer allmänna och långsiktiga historiska 

betingelserna för betygsystem och betygsättning i Sverige” samt ” hur de målrelaterade 

betygsystemet, främst den del som gäller lokala betygskriterier och arbetsplaner, har 

vuxit fram, tolkats, kommunicerats och förändrats över tid på skolorna dels på ett över-

gripande plan, dels specifikt i tre ämnen, engelska, kemi samt idrott och hälsa” (Tholin 

2006, s. 17).

Avhandlingen är skriven med en kvantitativ ansats. Vid 1996 och 2005 samlade Tholin 

(2006) in material från 93 respektive 85 skolor. Med denna metod fick han fram att det 

var stora skillnader mellan de centrala- och lokala styrdokumenten. Det finns dock 

några brister med metoden. Tholin får svårt att veta vad som egentligen sker inne klass-

rummen. För detta skulle krävas intervjuer, alltså även en kvalitativ ansats. Av-saknaden 

av intervjuer med lärare och/eller elever gör att Tholin egentligen inte kan säga vad som 

lärarna sätter betyg på, hur deras undervisning egentligen ser ut eller vilka kriterier som 

följs. Detta är en brist som Tholin själv påpekar i diskussionsdelen (Tholin 2006). För 
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denna bredd skulle Tholin behövt kombinera med en kvalitativ metod för att göra 

undersökningen mer heltäckande, även kallat triangulering (Eliasson 2006). Styrkan 

ligger däremot i att Tholin får möjlighet att jämföra över ett större område än om han 

valt en kvalitativ ansats med observationer och intervjuer för datainsamling.

I undersökningen av hur skolor har tolkat de nya förutsättningarna som kom vid betyg-

systemsskiftet mellan norm- och målrelaterade betygen fann Tholin att skolorna och 

lärarna varit dåligt förberedda på övergången. Skiftet föregicks av lite debatt och 

diskussion och utan tillräcklig information till skolorna och utan vidareutbildning för 

lärarna. Dessutom har den ökade friheten skapat lokala styrdokument som på vissa 

punkter går på tvärs mot de centrala styrdokumenten. Tholin visar på en, vad han 

menar, dysfunktionell skola på så sätt att ”skolor sätter betyg på faktorer som närvaro 

men också på flit och ambition” (Tholin 2006, s. 169) vilket inte är förenligt med de 

centrala styrdokumenten.

Men samtidigt fann Tholin att det skett en utveckling mellan de två nedslagen, 1996 och 

2005, i förhållande till de nya betygsystemet. Ute på skolorna hade man 2005 i större 

utsträckning börjat ”diskutera mål, måluppfyllelse och bedömning i ett målstyrt system” 

(Tholin 2006, s. 169). 

Därför fick jag bara Godkänt...

Tsagalidis (2008) undersökte, med en kvalitativ ansats och intervjuer av lärare, framför 

allt vilka olika kunskapsformer som bedömdes inom hotell- och restaurangprogrammet 

på gymnasiet. De olika kunskapsformerna som utgör kategorierna i undersökningen var 

Aristoteles kunskapsformer - theoria/sofia, techne/poiesis och fronesis/praxis. Med 

dessa menas i turordning begreppsligt vetande (möjligheten att förstå och kunna be-

skriva sin omgivning), praktiskt behärskande (möjligheten att kunna påverka sin 

situation) och omdömesgillt handlande (omdömesförmågan att kunna nyttja sin vunna 

erfarenhet och anpassa sig till oväntade situationer).

Yrkeskulturen inom HR-programmet verkade fungera som en gemensam plattform 

vilket skapade någorlunda goda förutsättningar för en likvärdig bedömning. Men även 

saker som personlighet, kunskap om styrdokument, mental närvaro samt yrkes-

erfarenhet utgör viktiga faktorer som differentierar vad gäller bedömningen lärare 

emellan. Detta gör att Tsagalidis ser bedömningsprocessen som allt för komplext för att 
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en likvärdig bedömning helt och fullt skall vara möjlig. Utöver att studien visade på att 

kunskapsformen omdömesgillt handlande var viktigast vid bedömning av elevernas 

kunskaper kunde Tsagalidis även konstatera att ”elevernas beteende, förhållningssätt 

och attityder räknas som en påverkande faktor vid bedömning av deras kunnande” 

(Tsagalidis 2008, 168).

Lika chanser i gymnasiet

Korp (2006) utgick från intervjuer och en kvalitativ ansats. Hon intervjuade elever, 

lärare och rektorer. Korp valde ut fyra olika skolor och gymnasieprogram och urvalet 

hade läraren som utgångspunkt. För Korp var det viktigt att få med så många olika 

perspektiv och miljöer som möjligt. Avhandlingen har som syfte att ”belysa de 

nationella provens användning och komplikationer som stöd för en likvärdig betyg-

sättning i olika gymnasiemiljöer” (Korp 2006, s. 85) och undersökningen gjordes för 

perioden 1997-2004.

Korp (2006) vill se vad de spänningar och konflikter som decentraliseringen av skolan 

och skillnader i yrkesrollerna hos lärare och rektorer innebär för betygen och de 

nationella proven. Frågor som Korp söker svar på är hur de nationella proven står i 

relation till de olika kurserna, elevers olika kulturella bakgrund samt hur de nationella 

proven vägs in i betygsättningen.

Undersökningen visar att skillnaderna är stora mellan framför allt de olika programmen. 

Kurserna som skall vara samma, exempelvis matematik A är olika utformade med olika 

läromedel för de studie- respektive yrkesförberedande programmen. De nationella 

proven är utformade mer i stil med vad de studieförberedande programmen är vana vid 

att arbeta med, vilket ger orättvisa förutsättningar för eleverna vad gäller de nationella 

proven (Korp 2006).

Betygen sätts även utifrån olika kriterier. Korp (2006) talar om tre olika typer av 

betygsmodeller; analytisk, aritmetisk och blandad. Modellerna var olika sätt att se på 

betyg och olika sätt att sätta betyg på vilka praktiserades olika mycket beroende på 

ämne. Den aritmetiska modellen går ut på en summering av poäng och tidigare betyg på 

prov eller andra uppgifter som grund för betyget och användes som modell i hög grad 

av matematiklärare. Lärare som använde sig av detta sätt för att sätta betyg vände sig 

inte till styrdokument för att kontrollera måluppfyllelse utan ansåg att dessa var invägda 
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i exempelvis nationella proven. Den analytiska modellen, vilket i stor utsträckning 

användes av svensk- och engelsklärare, ser inte enskilda uppgifter som avgörande. Här 

blir målen för kursen det viktiga. Vid den blandade modellen spelar lärarens syn på 

elevens allmänna kunskapsnivå roll samt även provresultat, närvaro, aktivitet under 

lektionerna och attityder. Dessa faktorer var framför allt viktiga för elever på de yrkes-

förberedande programmen där skolor i vissa fall skrivit in beteendekriterier för 

eleverna, trots att det är ett regelbrott mot de centrala styrdokumenten. Det är inte 

vattentäta skott modellerna emellan utan en lärare sätter ofta betyg utifrån någon av 

modellerna men med inslag av de andra två modellerna (Korp 2006).

En av Korps slutsatser är att när så olika modeller för betygsättning praktiseras eller när 

skolor och lärare bryter mot de centrala styrdokumenten, vilka finns där som en 

förutsättning för likvärdig bedömning, kan man omöjligt säga att alla får lika chans i 

gymnasiet (Korp 2006).

Ännu icke godkänt

Selghed (2004) undersöker hur grundskolelärarna erfar och tillämpar det målrelaterade 

betygsystemet. Även Selghed i likhet med Tholin (2006) är intresserad av betygsystem 

ur ett historiskt perspektiv och tar i sin undersökning bland annat med förändringen av 

skolan under 1990-talet och övergången från de norm- till de målrelaterade betyg-

systemet. Men till skillnad från Tholin, som i sin studie riktar in sig på hur skolorna 

som organisation hanterat övergången från norm- till målrelaterade betyg, fokuserar 

Selghed på lärarna. Skillnaden syns även i att Selghed väljer att använda en kvalitativ 

ansats och intervju för datainsamling. Selgheds fokus på lärarna motiveras med att det 

är lärarna ”som har till uppgift att verkställa betygsättningen i enlighet med gällande 

anvisningar. Lärare innehar alltså en nyckelposition vid betygsättningen” (Selghed 

2004, s. 13) och blir därför centrala för studien. 

Även Selghed (2004) menar att lärarna var dåligt förberedda då det målrelaterade 

betygsystemet infördes och fann att fem år efter införandet hade många lärare som 

deltog i undersökningen fortfarande svårt att redogöra för innebörden i det mål-

relaterade betygsystemet. Lärarna visade brist på någon egentlig förståelse för den nya 

kunskapssyn som det målrelaterade betygsystemet innebär. Den förändring ”som det 

nuvarande betygsystemet innebär välkomnas inte och har inte anammats av lärarna. I 

stort sett verkar tänkandet kring betyg och betygsystem ske i samma banor som 
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tidigare” (Selghed 2004, s. 189).

Selghed menar att lärarna i mångt och mycket är kvar i ett normrelaterat tänkande och 

att lärarna fortfarande anammade samma mättekniska tänkande som kännetecknar det 

normrelaterade systemet – att all kunskap är mätbar ”enligt en  betygstege, uppbyggd på 

intervallnivåer” (Selghed 2004, s. 189).

Selghed (2004) skriver, att så som lärarna erfar betygsystemet, anser det att antalet 

betygsteg borde öka, dessutom pekades variationsskillnaderna inom betygstegen ut som 

ett problem.

Selghed (2004) visar även att lärarens anseende och självkänsla spelar in vid 

bedömningen. Dels finns faktorn att läraren själv inte vill framstå som en dålig pedagog 

och därmed hellre sätter ett Godkänt än ett Icke godkänt. Dels finns faktorn att lärarens 

självkänsla, speciellt då betygsystemet väcker osäkerhet hos läraren, spelar in och 

tenderar att höja betygen som läraren sätter. Även elevrelationen spelar in, enligt 

Selghed. En elev som läraren sett arbeta hårt och som läraren har en god relation till, 

har enligt Selghed större chans att få ett högre betyg än om den goda relationen saknats.

Dessutom pekar Selghed (2004) ut betygen som en maktfaktor i avsaknaden av 

bedömning i ordning och uppförande. Det är med betygen som läraren har möjlighet att 

få ordning och har möjlighet att få eleverna att studera hårdare. Dels genom att locka 

med högre betyg vid fortsatt hårt arbete, dels att hota med ett lägre betyg. Men även 

genom att hålla ner ett betyg för att inte få ”nöjda” elever som därmed skulle slå av på 

studietakten.

De målrelaterade betygens prognosförmåga

Cliffordson (2004) undersöker, med en kvantitativ ansats, de målrelaterade betygen som 

urvalsverktyg. Detta för att se om farhågorna stämmer att de målrelaterade betygen inte 

klarar sig lika bra i detta avseendet som de normrelaterade betygen gjorde. Anledningen 

till denna misstro mot de målrelaterade betygen är att fokus för dessa  betyg lagts på att 

informera om elevens kunskaper. De normrelaterade betygens huvudfunktion var just 

att fungera som urvalsverktyg. I teorin kan alla elever få samma (högsta) betyg med det 

målrelaterade betygsystemet, vilket misstänks försvaga detta betygsystem vad gäller 

uttagning till högre utbildning (Cliffordson 2004). Därutöver undersöker Cliffordson 

högskoleprovets prognosförmåga.
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Cliffordson (2004) fann att de målrelaterade betygen stod sig bättre än de 

normrelaterade betygen som urvalsverktyg. Både de norm- och målrelaterade betygen 

klarades sig mycket bättre än högskoleprovet i samma avseende (Cliffordson 2004).

Även Cliffordson (2004) berör forskningen som visar på att egenskaper hos eleven som 

inte har med ämneskunskapen speglas i betygen. Men att detta inte nödvändigtvis är 

något negativt utan snarare kan stärka betygens prognosförmåga ytterligare.

Bedömning och betygsättning

Här nedan följer viktiga aspekter av bedömningsprocessen; betygen ur ett historiskt 

perspektiv, vilka funktioner betygen har, vilken roll skolkulturen kan tänkas ha samt 

vilken betydelse kunskapssynen har vid bedömning. För detta används begreppen 

formulerings- och realiseringsarena. I formuleringsarenan skapas de ramar, via politiska 

beslut, som sätts för skolverksamheten och i realiseringsarenan befinner sig rektorerna, 

lärarna och eleverna (Tholin 2006).

Betygen – då och nu

Betygen har funnits med länge i den svenska skolan. Men man kan se de första 

graderingsbetygen kring 1820. Dessförinnan fanns omdöme från läraren snarare än 

betyg. Läraren gav goda eller inte så goda vitsord till elevens eventuellt framtida 

lärosäte eller arbetsgivare (Tholin 2006).

Förändring har skett sedan dess och i allt snabbare takt. Om man bortser från de olika 

betygsystem och förändringarna kring dessa under 1800-talet och istället tittar närmare 

på senare delen av 1900-talet ser man att synen på skolan och betygen i allt högre ut-

sträckning koncentrerade makten till formuleringsarenan. Först och främst var det 

betygen som urvalsverktyg som stod i fokus. Då antagningsproven, för att komma in till 

högre lärosäte inte ansågs klara av sin uppgift som urvalsverktyg, infördes betyg som 

ersättning för proven. Även om det redan kring 1960-70-talet talades om målrelaterade 

betyg infördes med urvalsmekanismen i åtanke, de normrelaterade betygsystemet. Ett 

betygsystem där en klass olika betygsteg skulle fördela sig enligt en statistisk för-

delningskurva, där de flesta skulle få betyget 3 och sedan skulle det bli färre av betygen 

2 och 4 samt minst av betygen 1 och 5. Detta system skulle garantera att en likvärdighet 

upprätthölls. Men betygsystemet fick mycket kritik redan då det infördes och 
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genomgick olika förändringar ända fram till 1990-talet, då det slutligen byttes ut mot 

det målrelaterade betygsystemet (Tholin 2006).

Under 1980-talet sker en förändring och förskjutning av makten från formulerings-

arenan till realiseringsarenan. Denna förskjutning av makten fortsatte och har så gjort 

fram tills idag. Skolan gick från att vara en statlig skola till en kommunal under 1990-

talet (Tholin 2006).

Med det målrelaterade betygsystemet gavs betygen en annan typ av funktion. Även om 

de fortsättningsvis skulle fungera som urvalsverktyg för högre studier eller för att söka 

arbete på skulle nu betygen tala om vilka kunskaper eleven/studenten hade. Betygen 

skulle då sättas i relation till uppnådda mål och inte längre i relation till vad andra hade 

för betyg. Detta var som nämnts en sedan länge efterfrågad förändring som trots att det 

funnits med i betygsdiskussioner sedan 1960-talet ändå upplevdes som en allt för snabb 

förändring när den väl kom (Tholin 2006). Tholin menar att man anammade ett system 

som inte var färdigt och som försatte lärare och rektorer i grundskolan i svåra situa-

tioner. Tholin vittnar själv om vilken frustration detta kunde skapa i lärarkollegiet.

Betygens funktioner

Enligt Cliffordson (2004) har betygen tre huvudfunktioner; information om elevens 

kunskaper, att motivera eleven och som urvalsverktyg till högre utbildning. Den första 

funktionen, att betygen skall visa på vilka kunskaper eleven har inom ett ämne, är den 

funktion Skolverket skriver att betygen skall ha.

Betygen tillskrevs liknande funktioner av den utredning som föregick övergången till 

målrelaterade betygsystemet under 1990-talet. Linde (2003) delar upp utredningens syn 

på betygens funktioner i fem olika kategorier; diagnos och information, uppflyttning, 

differentiering, behörighet och kvitto på genomgånget stadium och yttre motivation. 

Man kan se likheterna med hur Cliffordson talar om betygens funktion men att Lindes 

kategorisering ger större möjlighet att se på betygens funktion som information om 

kunskap. Informationen kan rikta sig till olika målgrupper, så som eleven själv, för att se 

om eleven har klarat en kurs eller ett stadium. Dessutom delar Linde upp betygens 

funktion som urvalsverktyg i de två kategorierna differentiering och behörighet för att 

skilja på de fall då betygen spelar roll i konkurrens med andra sökande eller inte. Den 

kategori som de håller gemensamt är betygen för motivationens skull. Denna kategori 
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skiljer sig från de andra i den mån att den helt saknar anknytning till elevens kunskap 

eller som diagnostiskt instrument. Man skulle därmed kunna tala om två stora huvud-

funktioner; information om elevens kunskaper samt för att motivera eleven att studera.

Betygsfunktionen uppflyttning har som syfte att bara flytta upp elever till nästa årskurs 

om de är redo att gå vidare. Denna funktion är inte längre aktuell i Sverige.

Skolkulturen

Traditionen som överför handlings- och tankemönster mellan generationerna är viktiga 

att tydliggöra för att kunna förstå vad skolan är. Vad gäller bedömning och 

betygsättning rör det sig om skapade och överförbara sanningar som ”det här bedömer 

vi” (Tsagalidis 2008, s. 41).

Lärarkollektivet beskrivs många gånger i mindre smickrande ordalag som motståndare 

till förändring, individualister som har svårt att se sig samarbeta och oftast bara planerar 

kortsiktigt (Selghed 2004). Skolkulturen utgör en stark faktor som blir en motvikt till 

formuleringsarenas förändringsarbete och att det är ”i skärningspunkten mellan den 

formella och informella styrningen” (Berg 1995 i Selghed 2004, s. 33) som skolans 

verksamhet tar form. När reformer av skolan sker i formuleringsarenan är det omöjligt 

att förutsäga utfallet av implementeringen i realiseringsarenan. Skolans cellstruktur, där 

läraren är den yttersta faktorn samt skolans kultur och tradition gör den svårstyrd. ”Det 

är på realiseringsarenan kampen avgörs, om vad som faktiskt kan genomföras och 

åstadkommas” (Selghed 2004, s. 34). Därför måste man se till både formulerings- och 

realiseringsarenan för att kunna förstå hur betygsystem implementeras (Selghed 2004). 

Skolkulturen innebär därmed en tröghet i systemet på så vis att de gamla tankemönstren 

vad gäller bedömning riskerar bestå trots en politisk vilja till förändring. Betygsättning 

efter det normrelaterade betygsystemet riskerar finnas kvar i skolan trots att verk-

samheten på pappret gått över till ett målrelaterat betygsystem.

Kunskapssyn och bedömning

Linde (2003) anser det nödvändigt för pedagogen av sätta sig in kunskapsteorins frågor 

för att medvetandegöra sin syn på kunskap – vad som är kunskap och hur den förvärvas. 

Lärandet är, enligt Linde, lärarens objekt, alltså själva målet kring vad yrket lärare 

kretsar kring. Linde (2003) undersökte kursplanerna ur ett epistemologiskt perspektiv 
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för ämnena matematik, engelska, samhällskunskap och religionskunskap för att se om 

styrdokumenten var tydliga med vilken kunskapssyn som skulle råda eller om det gavs 

ett frirum även i detta avseendet. Han fann att mycket, om än inte allt, var öppet för 

tolkning och att lärarens synen på kunskap således får vara rådande i undervisning och i 

bedömningsprocessen.

Mätning

I processen att göra något så komplext som kunskap mätbart riskerar betygsättning att 

göra avkall på innehållet. Detta eftersom att ”så fort betyg skall sättas finns det en 

dragning till att göra det mätbara till det viktiga i stället för att göra det mätbara till det 

viktiga” (Linde 2003, s.10).

Syfte

Den tidigare forskningen har berört betyg och bedömning ur olika perspektiv, i grund- 

och gymnasieskolan. Man har studerat hur skolorna tagit sig an övergången från norm- 

till målrelaterade betyg, hur nationella proven står i relation till betygen, grund-

skolelärarnas erfarenhet och implementering av de målrelaterade betygsystemet samt ur 

perspektivet betygen som urvalsverktyg. Denna studies bidrag till detta fält är att 

undersöka hur gymnasieläraren uppfattar hur betygen inverkar på verksamheten samt  

hur gymnasieläraren uppfattar bedömningsprocessen. Med betygens inverkan på 

verksamheten menas vad betygens närvaro uppfattas få för konsekvenser för eleven, 

läraren och skolan. Med bedömningsprocessen menas den process då läraren följer 

eleven fram till betygsättning. Undersökningen söker lärarens uppfattning om en skola 

med betyg men även om gymnasieläraren uppfattar det önskvärt och möjligt med en  

betygslös skola.

Metod

Metodval

Likt den tidigare forskning som utgått från lärarna väljer jag en kvalitativ ansats med 

intervju som datainsamlingsmetod. Därtill väljs en fenomenografisk ansats.
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Fenomenografisk ansats

Staffan Larsson skriver att ”god forskning karaktäriseras av att metoden väljs så att den 

blir ett smidigt verktyg för att få kunskap om det problem man har valt” (Larsson 2000, 

s.9), och valet av fenomenografisk ansats ger en undersökning vilken söker svaret på 

hur någon uppfattar ett fenomen. Larsson menar att en kvalitativ studie i stort har två 

möjliga mål; att söka ”sanningen” så som hur något är och benämner detta första ord-

ningens perspektiv eller att söka svaret på hur något uppfattas vara, vilket benämns som 

andra ordningens perspektiv. Den fenomenografiska ansatsen ger en kvalitativ studie 

vilken inriktar sig på andra ordningens perspektiv.

Motivet för valet av fenomenografisk ansats för denna studie är att läraren i kraft av sin 

roll har det yttersta ansvaret i bedömningsprocessen. Lärarna utgör en betydande del i 

realiseringsarenan och har att ta till sig och tolka, de från formuleringsarenan givna 

reglerna, i form av styrdokument. Lärarens roll vid bedömning och betygsättning kan 

inte överdrivas (Linde 2003). Det är läraren som har första och sista ordet och i skriv-

ande stund är det inte möjligt att överklaga ett satt betyg. Dessa omständigheter gör att 

lärarens uppfattning är av intresse och att en fenomenografisk ansats därmed kan bidra 

med sitt andra ordningens perspektiv.

Avsikten var från början att, i en slutsats, komma fram till några få kategorier för de 

uppfattningar som framkommer i utsagorna, så som vanligen görs i en fenomenografisk 

studie. Men detta lät sig inte göras. Med så få informanter och med ett så pass brett 

område som studien berör blev det svårt att sammanfatta och se några övergripande 

mönster utan att göra våld på intervjumaterialet.

Urval

Vid intervju som metod för datainsamling bör urvalet, för arbetets reliabilitet, vara väl 

genomtänkt. Urvalet avgör vilka empiriska data som blir möjliga och lägger därmed 

grunden för undersökningens resultat (Repstad 2009). Med detta i åtanke var det viktigt 

att få ett urval som i största möjliga mån, utefter de givna förutsättningarna, gav så stor 

variation som möjligt.

Urvalet av informanter grundar sig på lärarens ämne samt arbetsplats. Men urvalet 

formades även på grund av yttre omständigheter, så som tidsramarna för arbetet och 

möjligheten att komma i kontakt med informanter.
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 I urvalet av gymnasielärare var det för undersökningen viktigt att informanterna inte 

enbart representerade en av Korps (2006) betygsmodeller; aritmetisk eller analytisk. 

Därmed kontaktades lärare främst med ämnet i åtanke, på så sätt att de skulle undervisa 

i matematik eller i svenska. Därutöver var det viktigt att informanterna kom från mer än 

en miljö för att inte få en alltför närsynt bild av verkligheten, och lärare kontaktades i 

olika kommuner (Repstad 2009). 

Här fanns en önskan att få lika många matematiklärare som svensklärare. Men intervjun 

med en av svensklärarna blev inte möjligt och på grund av arbetets tidsramar kontakt-

ades inte någon annan svensklärare. Detta medförde även att urvalet innefattar två 

istället för tre kommuner.

Intervjuerna

Valet av intervju som datainsamlingsmetod öppnar för möjligheten att få en inblick i 

informanternas uppfattning av ett fenomen (Kvale 2006). Med samtalet som form ges 

informanten utrymme att gå vidare utifrån givna frågor och beskriva sin egen upp-

levelse, eller ”undersökningspersonerna besvarar inte bara frågor […] utan uttrycker i 

en dialog en egen uppfattning om sin livsvärld” (Kvale 2006, s. 18).

Undersökningen utfördes med en halvstrukturerad intervjuform. Denna form utgår från 

teman och ett manus med färdigformulerade frågor. Men öppnar samtidigt upp för 

möjligheten att följa informanten i samtalet med följdfrågor och omformulering av 

frågor, så att en dialog kan uppstå. På så vis kan samtalet ta andra vägar än vad som står 

skrivet i intervjumanuskriptet. Denna intervjuform ger ”en intervju vars syfte är att 

erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening” (Kvale 2006, s. 13), vilket stämmer väl överens med under-

sökningens syfte.

Intervjufrågorna valdes för att fånga informanternas uppfattningar om betygens 

inverkan på verksamheten samt bedömningsprocessen (Bilaga 1).

En pilotintervju genomfördes. Detta gjorde det möjligt att utsätta både mig själv och 

intervjuguiden för allt vad kontakten med en informant innebär. Det blev tydligt att 

vissa frågor låg för nära varandra samt att nya intressanta frågor uppdagades. Kon-

sekvensen blev att några frågor togs bort, några frågor omformulerades och några frågor 

lades till. Dessutom blev det tydligt för mig hur viktigt det är försöka hålla samtalet 
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flytande, att vara lyssnande och samtidigt ligga steget före, med nästa fråga. 

Intervjuerna, för undersökningen, utfördes under första halvan av april och tog mellan 

20 – 40 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in och transkriberades. I analysen 

av ett material med en fenomenografisk ansats är jämförelsen av uppfattningar det 

viktigaste redskapet. Transkribering av intervjuerna är därför viktig för att kunna ställa 

de olika uppfattningarna bredvid varandra (Larsson 2000). Vid transkriberingen över-

sattes intervjuerna ordagrant. Men då utsagor använts i studien har tankeljud och annat 

som inte anses bidra till att förtydliga, tagits bort för att underlätta läsningen.

Etik

Informanterna informerades om de etiska principerna både via ett kontaktmail (Bilaga 

2) och vid intervjutillfället. Inför intervjun informerade jag dessutom kort om vad en 

fenomenografisk ansats innebär och att jag är intresserad av deras uppfattningar om 

betygens inverkan på verksamheten och bedömningsprocessen.

Forskare har att förhålla sig till vissa forskningsetiska principer och Vetenskapsrådet har 

i häftet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

sammanställt fyra vägledande huvudkrav vilka bör iakttas och följas.

De fyra huvudkraven är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande-

kravet. Dessa talar om att deltagaren måste bli väl underrättad undersökningens syfte 

samt ha ovillkorad kontroll över sitt deltagande, både i ett inledningsskede, men också 

att kunna bryta mitt i processen. Informanterna skall därutöver hållas anonyma och 

uppgifterna som lämnats får inte utan informantens medgivande användas för något 

annat än som resultat i en undersökning (Vetenskapsrådet 2002).
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Resultat och analys

Uppfattningarna sorteras och analyseras
Att tala med lärare om betygen och skolan innebär ett samtal som berör ett stort område 

och kan ta olika riktningar. Intervjuguiden fungerade då som en ram som försökte fånga 

in uppfattningar inom vissa områden. Rubrikerna, varunder uppfattningarna sorterats, 

skapades utefter de frågor i intervjuguiden där uppfattningarna rörde verksamheten och 

bedömningsprocessen och på olika sätt befruktade varandra.

Uppfattningarna har analyserats genom att jämföra dem med varandra samt att, med 

hjälp av tidigare forskning, sätta in dem ett större sammanhang.

Informanterna

Tre informanter har intervjuats inför denna studie. Här följer en kort presentation av 

dem. Namnen är fingerade.

William

Ämnen: Matematik och fysik.

Erfarenhet: Examinerades från lärarutbildningen år 2008. Arbetade först på en år 6-9 

skola men började 2010 en anställning på en gymnasieskola där han fortfarande arbetar 

kvar.

Ylva

Ämnen: Matematik och fysik

Erfarenhet: Examinerades från lärarutbildningen år 2000. Hon fick anställning direkt 

därefter och har arbetat på samma gymnasieskola sedan dess.

Patrik

Ämnen: Svenska och historia

Erfarenhet: Examinerades från lärarutbildningen år 1998. Han fick anställning direkt 

därefter och har arbetat på samma gymnasieskola sedan dess. Patrik arbetar på samma 

gymnasieskola som Ylva.
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Uppfattningar om betygens inverkan på verksamheten

Betygen och kunskapsinlärningen

Uppfattningen fanns att på grund av betygen känner eleven många gånger en betygshets 

vilken hämmar dem i sitt skolarbete. Det blir en jakt på betyg, för många en jakt efter 

ett Godkänt, snarare än kunskap. Betygsfokuseringen uppfattades gör att eleven får 

svårt att se vad som är centralt i ämnesavsnittet, att ”det handlar inte så mycket om att 

lära sig, det handlar om att få ett betyg”, som William uttryckte det.

Betygen uppfattades även fungera hämmande på så vis att en elev riskerade nöja sig 

med ett visst betyg och därefter inte anstränga sig mer än vad som krävs för att upp-

rätthålla betyget. Därmed skulle eleverna få med sig de kunskaper de behöver men utan 

betygen skulle då få med sig mer kunskaper från lektionerna och skolan.

Men samtidigt uppfattades betygen vara bra då de fungerade som en  motivator, vilket 

enligt funktionerna för betygen benämns som yttre motivation (Linde 2003). Betygen 

uppfattades därför göra eleven mer aktiv och kunde vara en anledning till att eleven 

överhuvudtaget dök upp till lektionen. Med betygen har läraren ett verktyg att locka 

med.

Ylva - Jobba här nu så går det säkert bra (…) så får du godkänt på kursen. Så det är ju 

ett maktmedel kan man väl säga, också.

Även ur ett lärarperspektiv uppfattades ämnet och kunskapsinlärningen på vissa sätt 

hämmas på grund av betygen. Informanterna fick reflektera över ett citat av Göran 

Linde (2003) - ”så fort betyg skall sättas så finns det en dragning åt att göra det mätbara 

till det viktiga istället för att göra det viktiga till det mätbara” (Linde 2003, s. 10).

Patrik - (…) Man har ju många elever som är väldigt duktiga och väldigt dugliga på 

många olika sätt och vis, men det står inte någonstans i kursmålen eller i 

kurskriterierna faktiskt vad, att att de här sakerna och egenskaperna värderas 

och , och det är ju ett dilemma faktiskt. Men det är något man ändå måste väga 

in i betygsättningen. Men visst kan det ibland kännas att man måste ha fler 

moment som är tydliga, fyrkantiga och mätbara, och på det viset så kommer ju

den riktiga kunskapen lite i skymundan faktiskt. Det är ju, det är ju så.

Patrik såg hellre färre delmoment för att sedan kunna se en helhet i slutändan.

Patrik - Många gånger skulle man önska att man gör en sammanfattning i stället av 

kursen, och så gör jag till exempel i en spetskurs, svenska C, som heter litterär 
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gestaltning. Den handlar om att man skall utveckla sitt eget skrivande och då 

går eleverna oftast in på en väldigt hög nivå för att de har valt en sådan kurs 

för att de är duktiga på att skriva. Och då får de inga betyg mer än i 

halvtidsomdöme och i slutomdöme. Och egentligen vore ju det det ultimata i 

alla kurser, att allt man gör skall mynna ut i ett betyg. Men att man på något vis 

skall se en progression i det här istället. Och, det är ju det ideala tycker jag att 

jobba på det viset att man inte behöver känna hetsen efter varje enskilt moment 

att sitta ett visst betyg med motivering och så där, utan det skall ju eleverna 

själva inse att de tar ett steg framåt och att allting skall mynna ut någonting i 

slutändan.

Undervisningen uppfattades även anpassa sig efter betygskriterierna och efter faktorer 

som tidsbrist och det faktum att kunskapen skall mätas i slutändan.

Ylva - Det mätbara är ju...är ju den enkla vägen om man säger så. Det, det är ett 

smidigt sätt att se hur eleverna ligger till. Det är relativt enkelt och tar inte 

jättemycket tid. Sen kanske det inte är det som är det väsentliga egentligen.

Däremot uppfattades inte anpassningen av innehållet stå i konflikt mot vad som infor-

manterna ansåg viktigt att ha med på lektionerna.

Magnus - (...) När du lägger upp en kurs, och du vet vad det är som skall betygsättas 

(…). Finns det då, har det varit någon konflikt med att, det här är viktigt men 

jag har inte tid med det?

William - (...) Jag har inte upplevt det än. (…) När jag lägger upp kursen då tänker jag, 

då tittar jag på vad är (…) de här första raderna innan betygskriterierna i, vad 

heter det, kursplanen. Då står det ju precis vilka områden som skall vara med i 

kursen, och då ser jag till att bygga kursen utefter det. Ser till så att jag får med 

alla de områden som, som skolverket säger att det skall vara med i kursen. Och 

om jag har något där jag kan fördjupa så vill, så kan det hända att jag försöker 

och få in det också om det finns möjlighet.

 Och...

Ylva - Nej, det har jag inget som jag har tänkt på.

Man kan tolka detta som att informanterna delar Skolverkets uppfattning om vad som är 

viktigt att ta med i en kurs. Betygen uppfattades därmed inte ändra innehållet till det 

sämre utan istället riskerade betygen rikta om fokus från det väsentliga, både för eleven 

och läraren.
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Lärarens anseende

Lärarens anseende ansågs kunna påverkas av betygen på så vis att betygen bland en 

lärares eleverna gav status till läraren själv och därmed också riskerade påverka vid 

betygsättningen. Det uppfattades alltså finnas lärare som använde betygen för att hävda 

sig.

Patrik - Det finns lärare som nästan har som sport att dela ut flest och bäst betyg, och 

är jättenoga med att kolla vad alla andra satt för betyg och känna sig duktiga 

för att de har en bättre klass...

Men det fanns även uppfattningen att det var tveksamt att lärare påverkades av denna 

anledning i deras betygsättning. 

William - Alltså att man undrar varför (…) mina elever är så där, så att det påverkar mig 

som lärare eller som person att jag tar åt mig kanske. (…). Sen om i sin tur 

betygsättningen. Det vet jag inte. Jag hoppas att det inte gör det.

Och...

Magnus - Lärarens anseende. Påverkar det betygsättningen på något sätt tror du?

Ylva - Nä, det...det beror ju på vilka elevgrupper man har...(...)...Det skall inte vare 

en, vara det som styr lärarna i betygsättningen. (…) Nä. Så det. För min del. 

Jag tycker, jag upplever det så att det säger mer om elevgruppen än om läraren. 

I de flesta fall.

Att inte vilja framstå som dålig pedagog eller att sätta högre betyg på grund av bristande 

självkänsla, är faktorer som enligt Selghed (2004) kan inverka på bedömningen. Den 

uppfattningen delades därmed till viss del av informanterna. Här finns dock en viktig 

skillnad i uppfattningarna som kan bero på vad man tycker är rätt och riktigt och vad 

man faktiskt uppfattar sker i verksamheten. Alltså hur ett fenomen borde vara och hur 

det egentligen är.

Skolans anseende

Vad gäller en skolas anseende fanns ingen annan uppfattning än att betygen spelar stor 

roll, och att detta var en negativ och oönskad funktion. Då skolan och kommunerna 

uppfattades behöva mäta sig med varandra i konkurrensen om eleverna uppfattades 

betygen bli ett verktyg för detta ändamål. Friskolornas intåg och införandet av elevernas 

möjlighet till frisök lyftes fram som viktiga faktorer för detta fenomen.
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Patrik - Men det gör det ju. Så är det ju. (…) [Denna skolan] har ju problem med det 

nu för att de på något vis har vaknat upp några år för sen där och insett att det 

faktiskt är frisök, vi har att göra med. (…) Tugget går ju att det här en 

sunkskola och här går bara losers, sådant där. (…) Och det är klart det spelar 

roll då om man kan uppvisa x antal MVG-elever eller inte. Och det, dem som 

försvinner, det är ju den här braindrain-tanken, att de som är lite mer...vad 

skall man säga, studiemotiverade och har en sådan akademisk miljö hemifrån 

med föräldrar som är intresserade av sådan sker. De är ju mer aktiva att söka 

sig bort. Och då blir det ju kvar fler av dem här elevernas om kanske är lite 

svagare eller mindre studiemotiverade. (…) Det är ju en tydlig segregation 

(…), till och med.

Och...

Ylva - Ja, det är klart det kan vara så. Det är ju, har ju kommit många friskolor på 

senare år som specialiserar sig och lockar en viss typ av elever. Elitskolor och 

sådana saker, och det...jag är egentligen emot segregering av det slaget om man 

säger så. Sen tycker jag inte det är fel att, att satsa på duktigare elever, men jag 

tycker man (…) bör ha, ja, alla typer av elever (...).

Men William uppfattade samtidigt att detta förmodligen inte berodde på betygen. Utan 

denna mätning skolorna emellan skulle finnas även utan betygen och att de som verk-

ligen vill jämföra skolor skulle finna andra verktyg för detta ändamålet.

Uppfattningar om bedömningsprocessen

Kunskapsformerna

För att få en bild av betygens innehåll tillfrågades informanterna vilken av Aristoteles 

kunskapsformer som de uppfattade väger tyngst vid bedömning och betygsättning.

Informanterna fick ta del av tre av Aristoteles kunskapsformer; 

1) Theoria/Sofia – Möjligheten att förstå och kunna beskriva sin omgivning

2) Techne/Poiesis – Praktiskt behärskande. Möjligheten att kunna påverka sin 

situation

3) Fronesis/Praxis – Omdömesgillt handlande. Omdömesförmåga att kunna nyttja 

sina vunna erfarenheter och anpassa sig till oväntade situationer.

Detta gav två uppfattningar, att omdömesgillt handlande var viktigast eller att om-

dömesgillt handlande och möjligheten att förstå och kunna beskriva sin omgivning i 
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kombination var viktigast. Detta förklarades med skolans uppdrag, att ge eleverna 

förutsättningar att klara sig i samhället.

William - Alltså det det handlar om är väl någon slags, alltså ett lärande för, (…) lärande 

för livet, eller något sånt där. Vi skall ju använda våra kunskaper, senare liksom 

och kunna anpassa oss till en föränderlig värld, eller något sånt där tror jag det 

står. Och jag menar det är ju lite det som är idén.

Patrik - Men alltså trean tycker jag är grundstommen egentligen i allt man håller på 

med. (…) Att kunna nyttja sina vunna erfarenheter, som det står. Och det, jag 

tycker det är bland det viktigaste som skolan har som uppdrag, att få 

människor att fungera i ett samhälle.

Omdömesgillt handlande uppfattades av William och Patrik bygga på de två övriga 

kunskapsformerna; theoria och techne.

Ylva däremot som uppfattade theoria och fronesis som lika viktiga, såg detta snarare ur 

ett ämnesperspektiv. Techne uppfattades för ämnet något negativt. Den kunskapsformen 

uppfattades som den mekaniska delen, vilken innebär avsaknaden av riktig förståelse.

Ylva - Skall man välja...några av dom så är det väl ettan [theoria] och trean [fronesis] 

som jag tycker väge... är lite viktiga om man säger så. I och för sig, praktiskt 

behärskande. Jag tolkar in där när man tänker på matten framför allt att, där har 

vi utantill inlärningen. Man har lärt sig ett mönster att följa för att lösa vissa 

problem. Men jag skulle ju önska att dom mer...var åt trean om man säger. 

Liksom ja, ta till vara på allt de har lärt sig och liksom använda många olika 

saker för att lösa en uppgift.

William och Patrik uppfattade således samma kunskapsform som viktig och av samma 

anledning. Denna kunskapsform ansåg båda berodde på de övriga två kunskaps-

formerna. Ylva som såg kunskapsformerna ur ett ämnesperspektiv uppfattade därmed 

också de olika kunskapsformerna annorlunda.

Detta kan man tolka som att den eller de kunskapsformer som uppfattas viktiga varierar 

beroende på om man ser det utifrån ämnet eller utifrån skolans uppdrag, och att  pers-

pektivet därmed spelar roll i bedömningsprocessen (Linde 2003). Uppfattningen att 

kunskapsformen omdömesgillt handlande var viktig följer Tsagalidis (2008) resultat.

Elevrelationen

En relation till eleven uppfattades olika i avseendet om det var att föredra och om rela-

tionen kunde tänkas påverka bedömningen. William uppfattade exempelvis att man som 
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lärare skulle ”passa sig för att få en relation till elever”. Samtidigt menade William att 

det förmodligen inte påverkade bedömningen så mycket, men att det var en balansgång 

som man som lärare var tvungen att gå för att inte låta en relation påverka bedömningen 

av eleven.

Att en relation till eleverna underlättade arbetet framkom också. Det uppfattades även 

som så att relationen till eleven var en förutsättning för arbetet.

William - (…) Samtidigt är det ju (…) enklare att ha med dem att göra om man (…) har 

någon relation till [dem] på något sätt. Så det är ju svårt att väga liksom.

Och...

Patrik - Relationen till eleverna är ju det viktigaste i det pedagogiska arbetet så att det 

gäller att bygga upp en ömsesidig respekt innan man överhuvudtaget kan få ut 

någonting. Betygen är av underordnad betydelse tycker jag.

Hur läraren förhåller sig till eleven verkar kunna handla om lärarens egen tro på sig 

själv, att inte låta sig påverkas av relationen vid betygsättningen.

Om man ser till tidigare forskning är elevrelationerna en faktor vid bedömning (Selghed 

2004). Men utan relationerna uppfattades samtidigt svårt, om inte omöjligt att utföra ett 

bra pedagogiskt arbete.

Likvärdighetsmålet

Likvärdighetsmålet, att betygen skall vara likvärdiga skolor och lärare emellan, upp-

fattades vara väldigt viktigt att sträva efter. Men det uppfattades inte realistiskt att nå 

full likvärdighet utan man fick räkna med en viss felmarginal. Anledningarna till varför 

likvärdighetsmålet var svårt eller omöjligt att uppnå till fullo skiftade i uppfattning. Det 

fanns uppfattningen att tolkningsutrymmet i betygskriterierna spelade in vilket gjorde 

likvärdighetsmålet en omöjlighet. En annan att storlek på skola samt i vilken grupp en 

elev hamnar påverkar betygen.

Patrik - Det är ju naturligt så, alltså, har du en mindre skola med väldigt motiverade 

och duktiga elever, det är klart att det blir svårare att få ett MVG i en sådan 

klass än i ett område där det finns betydligt färre starka elever och då är det ju 

lättare att uppnå MVG. Det, det är ju inget tvivel om att det är på det viset.

Det Patrik ger uttryck för är att betygen i viss mån fortfarande sätts under samma pre-

misser som under de normrelaterade betygsystemet. Det har vid intervjutillfället gått 
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över 15 år sedan skolan gick från ett normrelaterat- till ett målrelaterat betygsystem, 

ändå uppfattar Patrik att det inte blivit någon fullständig övergång och han hänvisar till 

forskning som gjorts på området. Att det normrelaterade tänkandet lever kvar kan ses i 

ljuset av vad Selghed (2004) och Tsagalidis (2008) beskriver som skolans inneboende 

tröghet – skolkulturen. Även om beslut förs från formuleringsarenan till realiserings-

arenan överförs och skapas egna sanningar mellan generationerna i realiseringsarenan. 

Det blir därför i realiseringsarenan det avgörs vilka förändringar som verkligen 

implementeras (Selghed 2004).

Det fanns olika uppfattningar om hur man skulle kunna komma närmare en fullständig 

likvärdighet.

Ylva - (…) Vi har ju de nationella proven i många ämnen. Och jag vet inte om det är 

ett sätt att införa det i flera ämnen. Låta någon central grupp rätta proven och 

sätta betyg, eller ge betygsförslag eller så. Det kan ju vara en idé.

William - (…) Under förutsättning att lärarutbildningarna ser hyfsat lika ut. Så att man 

får (…) en känsla för hur styrdokumenten är uppbyggda, hur de fungerar, hur 

de kommit till. Så att (…) är utbildningarna något sånär lika och (…) så, så tror 

jag nog också att vi faktiskt blir skapligt jämlika ändå.

Även uppfattningen att fler betygsteg, vilket kommer snart, kommer att göra det lättare 

att nå större likvärdighet. Detta för att kunna bli mer precis i sin betygsättning.

En uppfattning som också kom fram var att det inte skulle hjälpa att förstatliga skolan 

för att nå en större likvärdighet.

William - (…) Det klassiska svaret är väl förstatligande av skolan. (…) Jag förstår inte 

hur det skulle göra någon skillnad heller. Vi är ju trots allt individer allihop 

ändå. Och vi läser ju, vi tolkar ju texter olika också.

Uppfattningarna verkar utgå från samma punkt, att vi alla är individer som tolkar och 

försöker förstå sin omvärld. Om man kan minska tolkningsutrymmet via kriterierna, 

nationella proven eller mindre nyanser mellan varje betygsteg eller låta lärarna i största 

möjliga mån få med sig samma syn på styrdokumenten ut i verksamheten, då upp-

fattades större likvärdighet kunna nås. 
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Erfarenhet

Det fanns i huvudsak två uppfattningar om hur erfarenheten påverkade bedömnings-

processen. Ylva och Patrik som arbetat som gymnasielärare sedan år 2000 respektive 

sedan år 1998 uppfattade att bedömningsprocessen blivit lättare och lättare. Dels så 

uppfattades det inte ta lika lång tid att sätta betyg efter att man fått lite erfarenhet. Patrik 

som har svenska och historia uppfattade att det framför allt var själva rättningsarbetet 

som tog mindre tid i anspråk om han jämförde nu och då han var nyutexaminerad. Dels 

så uppfattades, av Ylva, att man med fler och fler betygsatta elever kunde upprätthålla 

en konsekvens vid svåra bedömningsfall, då hon kunde gå tillbaka och se hur hon gjort 

då som en vägledning till hur hon borde göra idag.

Men William, som arbetat som lärare sedan 2008, uppfattade att även om erfarenhet 

underlättar bedömningsprocessen så var inte erfarenhet enbart självklart av godo.

Magnus - (…) Vad tror du erfarenhet gör för... förhållandet till betyg... Blir det lättare och 

lättare, eller blir det...?

William - Vi diskuterade faktiskt det där härom dagen. Där vi liksom, där vi pratade lite 

grann om äldre lärare. Som mer eller mindre betygsätter elever snarare än 

betygsätter deras kunskaper. (…) Vi pratade lite grann om det liksom som att 

det, det kanske är en, (…) bieffekt av erfarenhet kanske. (…) Alltså att man på 

något sätt, (…) man tror sig ha sett alla elevtyper redan, på något sätt att man 

kan (…) ana vilket betyg dem har liksom i från början (…).

Magnus - Ja, ja. Så att man har förutfattade meningar med sig in? Man går kanske inte så 

mycket till betygskriterierna längre, man går till sin erfarenhet eller? Är det så 

man kan se det?

William - Ja, precis. Jag tror det. Det var så vi diskuterade i allafall. Och det där är ju en 

risk tror jag.

Ylva och Patrik uppfattade inte att de bedömde speciellt annorlunda idag än vad de 

gjorde som nyutexaminerade.

Ylva - Nej, det har... det känns som jag skulle ha satt ungefär lika...

…

Magnus - Är det som så att man med åren går mindre till styrdokumenten eller är det... 

tittar man på dem... även efter några år? (…) Betygskriterier och så där?

Ylva - Ja. Jo, men dem... dem har man ju alltid med om man säger så.
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Och...

Patrik - (…) Men själva betygsättningar och värderingar av det dem gör det, det är 

detsamma, hoppas jag. Sen är, är det ju så att man ändras ju. Jag har ju ändrats 

efter alla dessa år och , förutsättningarna ändras och så vidare. Men i grunden 

är det ju detsamma, man rättar sig efter.

Bedömning av ämneskunskap eller flit och ambition

Mycket av den tidigare forskningen visar på att inte bara ämneskunskaperna bedöms. 

Istället kan även flit, ambitioner, attityder och närvaro, medvetet eller omedvetet ligga 

till grund vid en lärares bedömning av en elev (Cliffordson 2004, Tholin 2006, Korp 

2006, Tsagalidis 2008). 

Under intervjun fick informanterna frågan om detta var något de kunde känna igen i 

verksamheten. En uppfattning var att det tyvärr förekommer betygsättning på annat än 

på ämneskunskaperna. Men att det är jätteviktigt att läraren kan förhålla sig neutral till 

detta och bara se till vad eleverna kan vid bedömningen.

William - Det är klart att man påverkas. (…) Jag skulle ju ljuga om jag sa något annat. 

Men (…) vi skall vara professionella och meningen är att vi skall göra så 

objektiv bedömning som möjligt, så att jag vill ju gärna tro att (…) vi alla i 

kollegiet på något sätt siktar mot att vara (…) just det, professionella, 

objektiva.

Uppfattningen fanns att då bedömningen tar hänsyn till närvaron betyder det inte nöd-

vändigtvis att detta inte är en bedömning av ämneskunskapen. Närvaron påverkar 

många gånger ämneskunskapen. Men att om eleven lär sig ämneskunskapen någon 

annanstans var uppfattningen att han eller hon skall ha betyg efter kunskapen.

Ylva - Men...ja är det en elev som fixar kusen ändå, på egen hand mer eller mindre så 

är det ju inget, ingenting med det liksom. Den eleven är ju värd det betyg han 

skall ha ändå.

En annan uppfattning var att flit och ambition ibland måste vägas in i bedömningen för 

att göra betygen mer rättvisa.

Patrik - Det är, vissa saker som man får läsa mellan raderna egentligen i de här 

betygskriterierna och så vidare. Det, det går inte att spetsa till allting man har i 

en undervisning för att det skall få plats inom betygskriterierna. Det är, jag 

tycker det är ogörligt och det här som du nämner är ju sådan saker som man 

ändå måste väga in i, för.
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Samtidigt uppfattar Patrik att det är problematiskt och att det inte är helt självklart alla 

gånger vad som bör värderas.

Patrik - Skall flit premieras fast man egentligen bara presterar faktiskt, 

kunskapsmässigt och mätbarmässigt på en G-nivå? Är det något som skall 

vägas in? Och står man och väger, som sagt, mellan två betyg är det som skall. 

Eller om man är snäll eller väluppfostrad och artig (…) och sådana grejer (…), 

skall det spela roll? Jag hoppas jag inte påverkas av det. (…) Det är [en] del 

som in i det sista kanske har slarvat med inlämning och så kommer det in 

jättebra arbeten. Hur gör man med sådana? Är det rättvist jämfört med andra i 

klassen, som har jobbat när dem skall med grejer och så vidare (…)? Så att, nä 

det där, det där är knepigt alltså. Och just den typen av värdering, när, när 

inlämningsarbeten skall in, eller hur man jobbar under lektionerna eller hur 

närvaron ser ut och sånt. Vad är det egentligen vi sätter betyg på? Är det bara 

det mätbara? Ja, då är det ju klockrent. Då får dem ju det högre betyget, om 

dem lämnar in ett bättre arbete. Men å andra sidan, har du lämnat in (…) det i 

slutet av trean, när det är en kurs som påbörjades kanske i tvåan. Då är man en 

annan människa. Är det rättvist att sätta ett högre betyg på en sådan trea som 

liksom inte har gjort vad den skall innan?

Man kan tolka detta som att uppfattningarna är ämnesbundna. Matematik- och fysik-

lärarna uppfattade det som självklart att det bara är ämneskunskapen som skall värderas, 

medan svensk- och historieläraren såg sig tvungen att väga in mer än vad som står i 

betygskriterierna för att göra betygen mindre trubbiga. Ämnena ser olika ut och 

bedömningsprocessen och hur betygen sätts tenderar att skilja sig åt (Korp 2006).

Svårigheter i bedömningsprocessen

På frågan vad som kan upplevas svårt vid bedömning fanns uppfattningen att det oftast 

inte är så svårt, utan att det rör sig om några få fall om året. 

Matematik- och fysiklärarna uppfattade ibland svårighet vid sammanvägningen till ett 

betyg när eleven uppvisat olika och ojämna resultat. De uppfattade det även svårt att 

sätta betyg då en elev uppvisar kunskaper som tangerar ett högre betyg och att då veta 

om dessa kunskaper är tillräckliga för det högre betyget eller inte. Svensk- och 

historieläraren ansåg det svårt att veta hur en elevs egenskaper, som inte finns med i 

betygskriterierna, skall bedömas.
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Patrik - Man har ju många elever som är väldigt duktiga och väldigt dugliga på 

många olika sätt och vis, men det står inte någonstans i kursmålen eller i 

kurskriterierna faktiskt, vad, att att de här sakerna och egenskaperna värderas 

och, och det är ju ett dilemma faktiskt. Men det är något man ändå måste väga 

in i betygsättningen.

Här blir matematik- och fysiklärarnas vikt vid delmomenten tydliga. Medan Patrik som 

är svensk- och historielärare ser problem i att överföra betygskriterierna till verk-

ligheten. Detta kan tolkas som att även vad som uppfattas som svårigheter i 

bedömningsprocessen beror på ämnet och hur kunskapen mäts (Korp 2006).

Betygens funktioner

Informanterna bads reflektera över betygens olika funktionerna för att fånga upp-

fattningar om dessa. De fick under intervjun uppläst för sig fyra funktioner; diagnos och 

information, differentiering, behörighet och kvitto på genomgånget stadium och yttre 

motivation (Linde 2003).

Informanterna uppfattade att detta var betygens funktioner och att de fyllde viktiga 

syften. Men William menade att även betygens roll för en skolas anseende måste anses 

vara en oönskad funktion.

På kort sikt, fanns uppfattningen, att diagnosfunktionen var viktigast och att urvals-

funktionerna på längre sikt var viktigare.

Funktionen yttre motivation uppfattades både som önskad och oönskad och att denna 

funktionen även var ett viktigt verktyg för läraren.

Magnus - Den yttre motivationen, (…) är det en bra funktion (…)?

Ylva - Det är nog både och. I vissa fall har man inte mycket annat att ta till liksom 

och motivera med.

Betygslös skola – möjligt och/eller önskvärt?

Det fanns olika uppfattningar om en betygslös skola var önskvärd och i sin tur möjligt. 

Dessa två uppfattningar, vad man vill och vad man tror, grundade sig i betygens 

funktioner och hur informanterna uppfattade att de behövdes och kunde ersättas.

Framför allt urvalsfunktionerna uppfattades vara möjliga att ersätta med inträdesprov 

och/eller intervjuer.
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Vad gäller om funktionen yttre motivation  kunde ersättas i en betygslös skola framkom 

olika uppfattningar.

Patrik - (…) Det ultimata vore om alla människor i hela världen var snälla mot 

varandra och inte bråkade utan bara strävade efter att hjälpa varandra, då skulle 

vi få den bästa av världar. (…) Och i en sådan värld skulle alla människor söka 

sig till skolan. I syfte att utbilda sig och lära sig mer om, om livet och tillvaron 

och hur vi skall vara mot varandra. Men så är det ju inte. (…) Och på något vis 

så är det faktiskt den här, du hade punkt fyra där på varför man har betyg.

Magnus - Yttre motivationen?

Patrik - Ja precis. Någon sorts morot över att, jag vill någonting med mina studier. Jag 

vill bli någonting efter. Man ser ett mål längre bort och därför är jag beredd att 

satsa det här nu, även om det är skitjobbigt, med läxor och sådana här saker, så 

är jag beredd att ta den pesten nu, för att jag vet att det kan leda till någonting 

bättre. Och då är det ju bra med betyg.

…

Magnus - Men vilken av funktionerna tycker du, tror du är svårast att ersätta? (…)

Patrik - Urvalsfunktionen tror jag är den enklaste att ersätta. Den kan man ta på annat 

sätt faktiskt. Men den här yttre moroten den behöver man ha och sen likadant, 

som en diagnos, hade du väl där, första punkten?

Magnus - diagnos, ja, och information.

Patrik - Den, den tror jag också är viktig för inte minst elevernas skull.

Och...

Ylva - (…) Man önskar ju att eleverna vilja lära sig saker för sin egen skull, utan att 

se det som det här är någonting jag måste kunna för att få ett betyg. (…) Utan 

det här är någonting jag måste kunna för att, ja, för att klara mig och utvecklas.

Magnus - Det låter som att du är lite osäker på att om man tar bort de här betygets 

funktion, yttre motivation, så är det inte säkert att man skulle få elever som 

kanske skulle ha motivation i skolan att lära sig? (…) Har jag förstått rätt?

Ylva - Ja, det är så jag...(...) Jo, men i den bästa av världar önskar man väl att det 

skulle funka ändå liksom.

Magnus - Men det är inte alls säkert kanske?

Ylva - Nä, det tror jag inte... nä.
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Detta skiljer sig från hur William uppfattar saken.

William - (…) Jag tror ju att vad heter, utan den här... utan den här yttre motivatorn, så 

måste dem ju... alltså då då har man ju liksom ingen. Alltså den enda strävan 

man i så fall skulle ha det vore ju, alltså, kommande utbildning och möjligen, 

alltså, och sitt eget intresse. Om man inte hade betygen som yttre 

motivationsfaktor. (…) Det innebär ju att man, att liksom dom måste lita till 

sina inre, till de inre faktorerna mer. För att motivera sig och göra (…) det dom 

skall, eller lära sig det som är tänkt. (…) Nä, jag tror pressen på eleverna skulle 

minska lite grann. Alltså dom på något sätt kan fokusera mer på sitt lärande 

istället för betygsjakt alltså.

Även om diagnos- och informationsfunktionen nämndes som en viktig och svårare 

funktion att ersätta än urvalsfunktionerna kom den stora skillnaden mellan upp-

fattningarna att centreras kring betygsfunktionen yttre motivation. Skillnaden i 

uppfattning handlar inte om vad funktionen gör med verksamheten, vad den bidrar med 

eller vilka negativa konsekvenser den för med sig. Istället landar det i vilken syn 

informanterna har på eleven i avseendet om man tror att eleven är nog nyfiken och kan 

driva sig själva av en inre motivation eller inte. Både Patrik och Ylva menar att, även 

om det vore önskvärt, är det inte realistiskt att tro att eleven klarar sig utan betygen som 

drivkraft för sina studier. De uppfattar att så bara skulle vara fallet ”i den bästa av 

världar”. Upprepas bör att just yttre motivation även uppfattats som det enda verktyg 

läraren har att ta till. William uppfattar däremot att den yttre motivationen skulle kunna 

ersättas av en inre drivkraften som uppstår i önskan att komma vidare till högre lärosäte 

eller av eget intresse för ämnet. Denna skillnad i uppfattning gällande yttre motivation 

spelade en avgörande roll för om informanterna såg det möjligt med en betygslös skola 

eller inte.
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Slutsats och diskussion

Ingen av informanterna uppfattar betygen som något enbart bra eller dåligt. Betygen 

uppfattas i vissa avseenden spela en viktig roll, men samtidigt kunna medföra negativa 

konsekvenser man helst vill vara utan.

Betygens inverkan på verksamheten uppfattades vara att betygen i viss mån riktar om 

fokus från det väsentliga. Uppfattningarna visar även att läraren som person, ur flera 

olika aspekter, kan inverka på betygsättningen och att detta utgör ett problem för lik-

värdighetsmålet. 

Betygens inverkan på verksamheten

Betygen riktar om fokus

Läraren och eleven uppfattades få ett fokus beroende av betygen. För läraren kan 

lärarens eget anseende hamna i fokus på så vis att man inte vill framstå som dålig 

pedagog (Selghed 2004) eller som framkom i min studie att man vill framhäva sig som 

bättre än andra. 

I samband med detta bör nämnas att betygen även uppfattades påverka skolans 

anseende. Till skillnad från hur lärarens anseende kan knytas till betygsättningen nämns 

inte betygsättningens roll för skolans anseende i den tidigare forskningen. Detta kan 

möjligtvis bero på att det relativa betygsystemet gjorde det mycket svårare att använda 

betygen som en statushöjare för en skola och skolkulturen bidrar till att det relativa 

betygsystemet i vissa avseenden lever kvar i verksamheten. Avhandlingarna som tas upp 

i bakgrunden för detta arbete är alla skrivna några år in på 2000-talet, med Tsagalidis 

som senaste undersökning, år 2008. Men förmodligen är en stor bidragande orsak, till 

att skolans anseende uppfattas vara del av betygen, reformen som kom 2008. Den säger 

att ”genom ändringar i skollagen (1985:1100) har elever från och med 1 januari 2008 

möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma 

utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning” 

(Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/10208 ). När skolorna försöker sälja 

sig som en bra skola uppfattades betygen spela en roll i detta. Detta sågs som något 

negativt där konsekvensen sades bli en braindrain-effekt och segregation, där de svaga 

och starka eleverna skiljs åt.
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Betyg kräver att kunskapen måste mätas vilket även det uppfattades påverka lärarens 

och elevens fokus. Görans Lindes (2003) iakttagelse, att det finns en dragning åt att 

göra det mätbara till det viktiga var något informanterna i stort kunde hålla med om. 

Men inte på så vis att vad som undervisas påverkas negativt av betygen. Betygen upp-

fattades via betygskriterierna styra kursinnehållet men då i avseendet hur innehållet togs 

emot och kommunicerades. Ur ett lärarperspektiv innebär detta hur att lärarna riskerar 

undvika centrala delar av innehållet. Detta för att mätprocessen samtidigt är en för-

enklingsprocess vilken sätter ”den riktiga kunskapen lite i skymundan”, som Patrik 

uttryckte det. För eleven uppfattades betygen kunna leda in i en betygsjakt istället för in 

i ett kunskapssökande. Betygets funktion, yttre motivation, uppfattas bidra till denna 

betygshets och negativ stress, men samtidigt uppfattas yttre motivation utgöra en positiv 

kraft som driver eleven framåt. Det framkom även att funktionen yttre motivation 

ansågs vara lärarens, ibland enda, verktyg eller maktmedel för att förmå eleverna att ta 

till sig ämneskunskap.

Betygen gör även att lärarens relation till eleven inte är helt oproblematisk. Lärarna 

riskerar, enligt Selghed (2004), att sätta högre betyg på elever som de fått en god 

relation till och som de sett arbeta hårt för att nå ända fram. I min studie framkom 

uppfattningen att man inte kan bedriva någon meningsfull undervisning utan en relation 

till eleven – att relationen var grunden för det pedagogiska arbetet. Detta visar på en 

konflikt som förenklat kan beskrivas stå mellan god undervisning eller rättvis be-

dömning. Uppfattningen, att det blir en balansgång där man som lärare måste vara 

aktsam så att man inte låter sig påverkas av elevrelationerna som man ändå behöver för 

att kunna bedriva undervisning, speglar detta. 

Man kan se att betygen uppfattas spela stor roll för var fokus läggs i verksamheten, 

både från lärarnas och elevernas perspektiv. Betygen riskerar förflytta fokus från 

ämneskunskapen både för läraren och eleven samt kunna utgöra ett hinder för en 

oproblematisk elevrelation.

Bedömningsprocessen

Lärarens uppfattning inverkar på betygsättningen

I min studie uppfattar informanterna fronesis som ensamt viktigast eller tillsammans 

med theoria den viktigaste kunskapsformen vilket visar på samma resultat som tidigare 
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forskning (Tsagalidis 2008). Men det intressanta var ur vilket perspektiv som infor-

manterna talade om kunskapsformerna – utifrån ämnet eller utifrån skolans uppdrag. 

Uppfattningarna var att fronesis var viktig för att den visar på sann förståelse av ämnet 

eller för att fronesis krävs för att klara skolans övergripande mål – att skapa väl 

fungerande medborgare. Detta visar på att lärarens utgångspunkt blir viktig för vad 

betygen speglar, något som även Linde (2003) beskriver. 

Att läraren som person är viktig för betygsättningen belyser även uppfattningarna att 

lärarens erfarenhet kan påverka bedömningsprocessen. Ett fenomen som även tas upp i 

tidigare forskning (Korp 2006). Bedömningsprocessen uppfattades genomgå för-

ändringar över tid, i takt med att läraren fick erfarenhet. Med större vana och fler 

betygsatta elever i ryggen uppfattas processen gå fortare och man blir säkrare på så vis 

att man har möjlighet att gå tillbaka och jämföra med tidigare satta betyg. Men just av 

denna anledning, att lärare har betygsatt många elever, framkom även uppfattningen att 

erfarna lärare riskerar att se elevtyper snarare än elever. Istället för att se och följa en 

elevs utveckling riskerar den erfarna läraren att bedöma eleven utefter tidigare erfar-

enheter, och eleven får svårt att påverka sin situation.

Hur informanterna tolkar styrdokumenten och vad som uppfattades viktigt att lägga 

fokus på vid bedömning tycks bero på i vilket ämne de undervisar. På så vis framträder 

Korps (2006) betygsmodeller som viktiga för hur informanterna uppfattar bedömnings-

processen och vad som är svårt vid betygsättning. Svensk- och historieläraren talade om 

problemet att föra över betygskriterierna till en verklighet för att kunna ge en rättvis 

bedömning. Matematiklärarna talade om svårigheten att summera delmomenten till 

helheter och väga samman dessa till ett betyg, främst då eleven uppvisade väldigt olika 

resultat i delmomenten. Svensk- och historieläraren såg tvärtemot att det ultimata vore 

en sammanvägning och att processen fick vara mer levande än uppdelade moment, där 

eleven får sträva över en längre tid mot ett slutmål. Dessa uppfattningar faller väl in i 

hur Korp (2006) beskriver den aritmetiska betygsmodellen och den analytiska betygs-

modellen och vilka ämneslärare som är överrepresenterade i respektive modell.

Även i avseendet vad gäller uppfattningen om betygens innehåll visar det betydelsen av 

lärarens uppfattning för betygsättningen. Trots att det i styrdokumenten står att det 

endast är ämneskunskapen som skall bedömas framkom uppfattningen att flit och 

ambitioner måste beaktas ibland för att väga upp brister i betygsystemet. Denna upp-

fattning stod i skarp kontrast till uppfattningen att flit och ambitioner inte bör synas i 
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betygen och att det istället handlar om lärarens professionalitet att kunna skala bort 

ovidkommande intryck och inte blanda in annat än just elevens ämneskunskaper vid 

betygsättningen. Anledningen till att flit och ambitionen inte kunde ses som ovid-

kommande var att betygskriterierna bara ser slutprodukten, medan läraren följer en 

process. Patrik menade att det bland annat rör sig om rättvisa, att man bör ge alla 

samma förutsättningar vad gäller exempelvis inlämningstider, och att detta inte speglas i 

betygskriterierna. Att flit och ambitioner finns med som en faktor vid betygsättning tas 

upp som ett problem i flera avhandlingar som undersöker skolan och betygen (Korp 

2006, Tholin 2006, Tsagalidis 2008). Tholin talar exempelvis om en dysfunktionell 

skola som inte följer de centrala styrdokumenten. Men att vägen fram mot målet, vilket 

innefattar egenskaper som flit och ambition, bör synas i betygen får stöd av Cliffordson 

(2004). Cliffordson tar upp tidigare forskning som visar att betygen innehåller dimen-

sioner som inte har med ämneskunskapen att göra, men att detta fenomen istället stärker 

betygens förmåga som urvalsverktyg. Den elev som är ambitiös, flitig och kommun-

ikativt kompetent klarar sig också bättre på högskolan/universitetet. ”Betygens goda 

förmåga att prognostisera resultat i fortsatta studier kan möjligen förklaras av att de 

också uttrycker skillnader mellan elever i dessa avseenden” (Cliffordson 2004, s. 131). 

Läroprocessen blir därmed viktig ur fler än en aspekt. Dels kan den visa på vem som är 

redo för fortsatta studier. Dels innefattar den en rättviseaspekt, att det exempelvis skall 

löna sig att lämna in arbeten i tid eller vara hjälpsam och drivande vid grupparbeten. Att 

betygen enligt styrdokumenten skall bortse från läroprocessen uppfattades därför som 

en brist. Skolan blir dock ur ett likvärdighetsperspektiv dysfunktionell om inte alla 

lärare låter betygen spegla samma innehåll, och likvärdighetsmålet uppfattades som 

mycket viktigt av informanterna. Det var dock ett mål som aldrig ansågs möjligt att nå 

på grund av lärarens tolkningsutrymme.

Vad man kan se från denna studie och tidigare forskning är att lärarens uppfattning 

spelar roll för bedömningsprocessen (Tsagalidis 2008, Linde 2003, Selghed 2006, Korp 

2006). Det är viktigt hur läraren ser på kunskap och hur läraren tolkar sin omvärld, sitt 

uppdrag samt betygskriterierna. Hur läraren uppfattar sin omvärld utgör en fond mot 

vilken bedömningen sker.
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En betygslös skola

Även om informanterna uppfattade att betygen i vis mån riskerar att rikta om fokus från 

det väsentliga och att tolkningsutrymmet utgör ett problem bundet till betygsättningen, 

så landar man slutligen i betygens funktioner i samtalet om betygens vara eller icke 

vara. Betygen uppfattades, trots sina brister uppfylla viktiga funktioner som inte själv-

klart kan ersättas. Här bör nämnas att intervjuguiden möjligtvis påverkade att fokus 

hamnade på betygens funktioner, då frågan om en betygslös skola kom direkt efter 

frågorna rörande betygens funktioner.

Urvalsfunktionerna ansågs kunna ersättas med inträdesprov och/eller intervjuer vid 

nästa instans. Funktionen diagnos- och information uppfattades inte som lika självklar 

att ersätta. Men det landande i uppfattningen om funktionen yttre motivation kan 

ersättas eller inte som avgörande för tron på en betygslös skola. Uppfattningen att yttre 

motivation kan ersättas med en inre motivation, som kom av viljan att söka till vidare 

studier eller av rent intresse för ämnet, följdes av att det vore önskvärt och möjligt med 

en betygslös skola. Men då yttre motivation inte uppfattades som ersättningsbar, hur 

önskvärt det än må vara, blev slutsatsen en annan. Då eleven inte uppfattades kunna 

drivas av eget intresse och nyfikenhet var heller inte en betygslös skola realistisk, utan 

bara möjligt ”i den bästa av världar”.

Egna tankar

När jag lekt med tanken på en betygslös skola har jag sett framför mig att inträdesprov 

och intervjuer skulle göra ett bättre arbete än betygen för att få fram de bästa eleverna 

vid nästa instans. Frånvaron av piskan som betygen ger skulle bytas ut av moroten som 

önskan att bedriva vidare studier eller viljan till ett yrke längre fram i tiden ger. Utan 

betygen skulle kunskapen kunna testas i nuet och inte vara ett uttryck från något av-

lägset provtillfälle, eller ett slutbetyg från en svunnen tid. Fenomenet, att plugga 

intensivt inför prov för att ”fästa” sin kunskapsnivå på pappret som man kan visa upp 

flera år senare skulle försvinna. Kunskap som förvärvas genom att plugga inför prov 

tenderar dessutom att försvinna relativt snabbt.

Men efter arbetet med denna studie ser jag en betygslös skola inte så självklart möjligt 

som jag först föreställt mig. Cliffordsons (2004) studie som visar att högskoleproven i 

motsats till de målrelaterade betygen, har dålig prognosförmåga och betygens historia 
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som visar att man slutade med inträdesprov och införde betyg som urvalsverktyg av en 

anledning – gör det mer komplext. Urvalsfunktionerna är viktiga. Det behövs ett väl 

fungerande system så att de bäst lämpade eleverna får de platser som erbjuds vid nästa 

instans.

Just på grund av detta tror jag, i motsats till informanterna, att om det finns ett hinder 

för en betygslös skola ligger det snarare i hur man ersätter betygens funktion som 

urvalsverktyg än i elevens bristande förmåga att drivas av en inre motivation. 

I dagens samhälle verkar frågan om en betygslös skola långt borta. Det blir snarare fler 

betygsnivåer och betyg allt längre ner i åldrarna. Men är man intresserad av att förbättra 

skolan kan man inte blunda för de negativa konsekvenser som betygen för med sig. 

Vidare forskning som tittar på möjligheten att ersätta betygens funktioner som urvals-

verktyg skulle därför vara intressant. Om nu en betygslös skola innebär en verksamhet 

där fokus i större mån läggs på det väsentliga eller där elevens framtid blir mindre 

avhängigt en lärares tolkning. Då vore det definitivt värt att åtminstone undersöka 

möjligheterna för en sådan skola.
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Bilaga 1
Intervjuguide

Betygen i allmänhet
Om du tänker tillbaka till de första gångerna du satte betyg och jämför med hur det är att sätta betyg 
idag. Upplever du det annorlunda på så sätt att det kanske blivit lättare och tror du att du skulle sätta 
samma betyg idag som du gjorde då?

Göran Linde gjorde 2003 en utredning kring kunskap och betyg för skolverkets räkning. I de 
inledande kapitlet skriver han något som jag skulle vilja att du reflekterar över, han skriver att ”så 
fort betyg skall sättas så finns det en dragning åt att göra det mätbara till det viktiga i stället för att 
göra det viktiga till det mätbara”. Reflektioner?

Finns det i betygen en mekanism som kan motverka kunskapsinlärningen i skolan? Då menar jag 
både från lärarperspektiv, vad lärarna gör viktigt och från elevperspektiv, vad eleverna gör viktigt?

Beskriv en situation där bedömningen varit extra svår. Vad är det som gör det svårt. Vilka faktorer?
Tvärtom då. Finns det självklara betyg där alla lärare skulle sätta samma?

Eleverna
Upplever du elever pluggar främst för betyg eller för kunskap? Tycker du det finns en motsättning 
dem emellan?
Vad gör betygen med relationen till eleverna?

Kursplanering och kursinnehåll
När du lägger upp en kurs vad spelar in i kursupplägget?
Har du upplevt en konflikt mellan det som du har lust att ta med i en lektion och det som du måste 
ta med för betygsättningens skull?

Likvärdighet
Om nu forskningen och rapporterna som säger att betygen idag inte sätts likvärdigt stämmer. Anser 
du då att betygen ändå spelar en så pass viktig roll att de behövs ändå, eller är likvärdigheten så pass 
viktig för betygens trovärdighet att man måste komma till rätta med detta för att betygen skall få 
finnas kvar?

Hur upplever du det att sätta betyg (ur ett likvärdighetsperspektiv)?
Har detta förändrats med åren?

Vad som bedöms
Enligt styrdokument är det endast ämneskunskaper som skall vägas in i bedömning och 
betygsättning. Forskning visar dock att även flit, attityder, närvaro m.m. generellt spelar in vid 
betygsättning, både medvetet och omedvetet. Är det en bild som du kan hålla med om? Är det något 
som du själv har i åtanke vid betygsättning?

Jag antar att man lätt kan låta sig påverkas av just attityder och liknande. Är detta något du tänker 
på kan vara ett problem vid betygsättningen? Anses det överhuvudtaget vara ett problem att sovra 
bort det som inte har med ämneskunskapen att göra från betygen?

Finns det någon situation du kan minnas där du upplevt det svårt att veta vilka faktorer som spelat 
in i betyget? När du exempelvis skall sätta ett betyg som står och väger, tror du då att elevens attityd 
spelar roll alltså om eleven är trevlig, nyfiken och uppmärksam på lektionerna även om det inte har 
något med elevens egentliga kunskaper att göra?



Om du tittar på Aristoteles kunskapsformer. Vilken/vilka skulle du säga väger tyngst vid bedömning 
och betygsättning? Varför? Kan du ge något exempel?

Funktioner
Om man tittar till olika betygsutredningar och forskning talas det om betygens olika funktioner. 
Diagnos och information, differentiering, behörighet och kvitto på genomgånget stadium, yttre 
motivation.
Är detta funktioner som du håller med om och fattas det någon enligt dig?
Är dessa funktionerna rimliga tycker du, alltså fyller de en vettig funktion?
Finns det oönskade funktioner som kommer på köpet så att säga?
Bör man lägga extra tyngdpunkt på någon av funktionerna?

Alternativen
Anser du betygen viktiga för skolverksamheten eller kan du se en skola utan betyg?
Om du tänker dig en skola utan betyg. Vilka skulle bli de största skillnaderna för dig och eleverna i 
ert arbete?
Vilka viktiga funktioner fyller betygen för läraren och eleven som behöver ersättas om betygen togs 
bort och hur skulle det ske?



Bilaga 2
Hej!

Magnus heter jag och jag läser till gymnasielärare i ämnena matematik och historia på Örebro 
universitet. Jag gjorde VFU förra våren på Lindeskolan och fick då följa med på några av dina 
lektioner.

Jag skriver nu min c-uppsats, i pedagogik, i vilken jag väljer att undersöka lärarens syn på betyg 
och bedömning ur olika perspektiv. Jag vill intervjua två matematiklärare och två svensklärare och 
undrar om du kan tänka dig att vara en av mina informanter? Det jag är nyfiken på är exempelvis 
om du anser att betygen påverkar ämnesinnehållet, kunskapsinlärningen, kursupplägg, förhållandet 
till eleverna, och i sådana fall hur. 

Alla uppsatsarbeten måste förhålla sig till givna etiska regler (Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer):
• Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella  

forskningsuppgiftens syfte.
• Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.
• Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största  

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att  
obehöriga inte kan ta del av dem.

• Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för  
forskningsändamål.

Detta innebär bland annat att alla informanter i undersökningen kommer att vara anonyma. Varken 
kommun, skola eller lärare kommer att namnges eller presenteras så att de kan identifieras. 

Intervjun kommer att ta mellan 30-40 minuter och kommer att spelas in på bandspelare. Det 
inspelade materialet kommer att raderas efter att uppsatsen godkänts.

Skulle du vara intresserad så kan jag vilken veckodag som helst och allt mellan tidig morgon och 
sen eftermiddag. Jag skulle kunna komma till skolan eller till annan plats som du tycker blir bra.

Uppsatsen skall vara klar i slutet av april så en eventuell intervju vore för min del bra att lägga så 
tidigt som möjligt, men helst senast vecka 15.

Du når mig på tel: xxx-xxxxxxx eller xxxxxx@xxxxxxx
Eva Hagström är min handledare och nås på emailadressen: xxxxxx@xxxx

Med vänlig hälsning

Magnus Andersson


