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ABSTRACT 

 
What school a student goes to and what teacher he or she has may be crucial for the 

students rating. The teacher's task is to interpret the documents of national Agency of 

school and customize them to suit their circumstances. I intend to investigate how 

teachers of Kalmar’s high schools are working with assessment in social studies 

course.  

 

I have used an implementation theory to examine how the assessment chain changes 

from decision to realization. 

 

My result shows that the national agency of school needs to be better in implement 

their objectives in accordance to the reality of school activities. Teachers show a 

willingness and understanding of Education's guidelines, but at the same time they 

see gaps in the system and must adapt to these. 
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1 INLEDNING 

När jag nu närmar sig slutet av min lärarutbildning och verkligen fått ett rejält grepp på hur 

ens framtida arbete kommer att se ut så är det inte helt utan att man blir lite betänksam. Det är 

höga krav som ställs på en som lärare och det är många elever som kommer att bli beroende 

av ens arbete. Ju mer man sätter sig in i den nationella kursplanen för sitt ämne, desto mer 

märks det hur svårt det kommer bli att få med alla mål som är uppsatta under ett begränsat 

antal lektionstimmar. Genom diskussioner med lärare ”ute på fältet” skapas en bild av hur 

svårt många upplever det vara att hinna med allt som ska genomföras under en kurs. 

 

Samhället ställer krav på skolan och dagens elever att när eleverna tar studenten och ska ut i 

arbetslivet så ska de besitta vissa kunskaper som beskrivs i varje ämnes kursplan. 

Samhällskunskap A är en obligatorisk kurs på gymnasiet nivå vilket innebär att alla elever 

som genomfört en gymnasial utbildning ska ha läst denna kurs och man ska därmed besitta en 

viss kunskapsnivå som definieras i kursplanen. Denna kunskapsnivå preciseras i ett visst antal 

bestämda kunskapsmål som eleverna efter avslutad kurs ska uppnått för att nå minst godkänt i 

betyg. Målen ska i kursen samhällskunskap A kortfattat ge eleven en allmänbildning, 

kvaliteter och färdigheter som är viktiga för att kunna ta ställning och agera i samhället. 

Kursen består bl.a. av följande kunskapsmål: Demokratins framväxt, grundläggande 

ekonomikunskap, EU-kunskap, politik både på regional, internationell och nationell nivå, 

kunna tillämpa demokratiska arbetssätt m.m. 

 

Det blir lärarens uppgift att utveckla dessa kunskaper hos eleverna. Är dessa mål rimliga? Kan 

man genomföra dem? Vad blir konsekvenserna om man inte lyckas utveckla dem – en lägre 

allmänbildning hos framtida generationer medborgare? Är det målen som är för högt ställda 

eller fattas det helt enkelt lektionstimmar? Uppnår man det som beslutats på nationell nivå 

(politiska beslut och skolverket)? 

 

Rapporter visar att beroende på vilken lärare och vilken skola du gått på kan påverka ditt 

betyg
1
. Har vi ett rättssäkert skolsystem när det är upptill lärare, elever och rektorer på lokal 

nivå att bedöma vad som ska läras ut och bedömas
2
? Brister i likvärdigheten i betygssättning 

                                                 
1
 Likvärdig bedömning. 2009, s. 7. 

2
 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/218, 2008-12-02 
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är ett rättssäkerhetsproblem som riskerar att förvanska konkurrensen när gymnasieeleverna 

söker utbildningar på högskolor och universitet
3
. 

 

Med detta i åtanke tyckte jag att det skulle vara intressant att undersöka hur verksamma lärare 

i Kalmars kommunala gymnasieskolor ser på detta problem och hoppas därmed på att mina 

svar ska föra skolforskningen framåt. 

 

Jag har lagt fokus på implementeringsproblematiken i skolans målbaserade betygssystem
4
. 

1.1 Problem 

Ett av samhällsvetenskapens huvudområden berör den så kallade 

implementeringsproblematiken, vilket innebär att politiska beslut nödvändigtvis inte realiseras 

på avsett vis, dvs. att besluten inte genomförs på det sätt man avsett från politiker eller 

makthavares sida. Implementeringsproblematiken innebär alltså, hur man ska lyckas med att 

få centralt tagna beslut implementerade till lokal nivå. Ett antal olika redskap finns till 

disposition för den som vill styra över andras beteende, en historiskt vanlig metod som 

fortfarande används är hot om våld. I dagens samhälle används mildare metoder, men som 

trots det är effektiva i form av t.ex. propaganda, där man sprider information från central nivå 

till lokal nivå
5
. 

 

Dagens komplexa samhälle handlar mycket om politisk styrning som är ett oerhört brett 

begrepp. I princip all politik innehåller styrande element och ambitioner, utan det skulle ju 

inte utvecklingen drivas framåt. Detta gör det väldigt betydelsefullt att genomföra en 

undersökning som denna då politisk styrning ständigt är debatterat och högst relevant inom 

svenska skolan. Komplexiteten i dagens politik har ökat och beslut tas på olika nivåer vilket 

kan påverka genomförandet på lägre nivå
6
. 

 

Frågorna om centralisering och decentralisering har ständigt under de senaste tjugo åren varit 

föremål för diskussion. Olika faktorer styr debatten och det kan vara både 

kompetensförändringar som organisationsförändringar. De personer som styr val av 

                                                 
3
 http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/18239, 2011-03-24 

4
 http://www.skolverket.se/sb/d/1597/a/7140, 2008-12-05 

5
 Hall. P, Löfgren. K, 2006. s. 134  

6
 Hall. P, Löfgren. K, 2006, s 13 

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/18239
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centralisering resp. decentralisering är politiska huvudmän eller personer högt upp i 

organisationer. För att skilja på begreppen kommer här en kort sammanfattning: 

 

Med decentralisering menas överlåtande av uppgifter från centralt till regionalt och lokalt 

styrda organ. Ramarna för skolverksamheten förblir dock regionalt satta, däremot blir 

tolkning, anpassning och genomförande lokalt genomförda. Sedan 1950-talet har vi i Sverige 

sett en tydlig trend mot decentralisering. Denna utveckling ger regionala och lokala 

organisationer ökad självständighet. Med ökad självständighet kommer också ansvar. Man 

kan här tala om kommunalisering
7
. 

 

Centralisering innebär att makt förskjuts i höjdled vilket kan innebära stora förändringar i 

organisationer. Makten förflyttas från lokal till central nivå och ansvarområden minskar för de 

lokala aktörerna
8
. 

 

Ett starkt argument för decentralisering är att man skapar en förvaltning som är välanpassad 

för det samhälle och dess medborgare det är anpassat för och ska verka i. Detta kan enklast 

förklaras genom att om beslut läggs närmare inpå de människor som besluten berör så kan de 

lättare förstå och sätta sig in i dem. För att utveckla ytterligare så kan man koppla detta till 

demokratibegreppet. Den politiska ambitionen är ju att medborgarna ska integreras i den 

politiska beslutsprocessen vilket är centralt i en ökad form av decentralisering. Man brukar 

föra samman decentralisering med målstyrning och man strävar då ofta efter att få bort den 

centrala detaljstyrningen
9
. Målstyrning innebär att den som beställer en tjänst (uppdrag) inte  

nödvändigtvis är intresserad av hur tjänsten skapas, endast resultatet är av vikt. Detta blir 

ytterst påtagligt i skolan vilket jag kommer att beröra i uppsatsens senare delar. Det blir 

producenten (läraren för att koppla till skolan) som får i uppgift att skapa tjänsten
10

. 

 

Den svenska skolan har under relativt kort tid förvandlats från ett statligt system styrt efter 

centrala principer till en decentraliserad verksamhet. De största förändringarna skedde under 

1980 talets slut och 1990 talets början då den gradvisa decentraliseringen av skolans styrning 

genomfördes till kommunal nivå
11

. Detta innebar att skolornas verksamhet övergick till en så 

                                                 
7
 Grimlund. E, Gustafsson. A, Zanderin. L, 1997. s.30 

8
 Grimlund. E, Gustafsson. A, Zanderin. L, 1997. s.31 

9
 Grimlund. E, Gustafsson. A, Zanderin. L, 1997. s.33 

10
 Grimlund. E, Gustafsson. A, Zanderin. L, 1997. s.34 

11
 Blomqvist. P, Rothstein. B, 2000. s. 161  
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kallad mål- och resultatstyrning, vilket man tydligt kan se i betygskriterierna och 

kursplanerna
12

. Denna förändring av svenska skolan har väckt farhågor om negativa 

konsekvenser, som kan yttra sig i ibland annat kvalitetsskillnader eftersom det nu är upptill 

läraren att göra en individuell bedömning av varje elev
13

. Den bakomliggande orsaken till 

decentraliseringen var hopp om kvalitetsmässig förnyelse och bättre lokal förankring av beslut 

som berör skolan och med detta kom målstyrningen på allvar in i skolans värld under 1990-

talet
14

. 

 

Björn Rombach har i sin bok "det går inte att styra med mål" diskuterat kring hur målstyrning 

fungerar som politiskt instrument. Rombachs framställer en kritik mot målstyrning  och denna 

kritik bygger på fyra argument. 

 

 Teknikens krafter är instabila 

 Det finns bättre tekniker tillgängliga 

 Man kan inte nyttja tekniken 

 Tekniken har visat sig ogenomtänkt
15

 

Som Romback skriver så är det först i praktiken man kan avgöra hur bra en målstyrning är 

och det är dess funktionsduglighet som avgör dess användbarhet vilket innebär att 

uppföljning, utvärdering och utbildning får en central roll i all sorts målstyrning
16

. Här 

uppkommer en svårighet eftersom det många gånger kan vara svårt att peka på exakt vad som 

gick fel i den politiska styrningen. Nästan ännu svårare blir det att utvärdera lärarens arbete 

med elever och klasser.  Vem ska göra bedömningen och hur ska den genomföras är frågor 

som är svåra att besvara i det svenska skolsystemet. Skolverket har försökt att hitta svar på 

dessa frågor i rapporten likvärdig betygsättning i gymnasieskolan
17

 - dessa frågor avser jag 

inte att besvara i detta arbete men likväl är de intressanta. 

 

Kursplanerna fastställer inte arbetssätt, organisation eller metoder. Däremot lägger de fast de 

kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och uppger därmed en ram inom vilken 

val av stoff och metoder skall göras lokalt. På varje skola och i varje klass måste lärare tolka 

                                                 
12

 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/218 2008-12-04 
13

 Blomqvist. P, Rothstein. B, 2000. s. 162 
14

 Blomqvist. P, Rothstein. B, 2000. s. 163 
15

 Grimlund. E, Gustafsson. A, Zanderin. L, 1997. s.34 
16

 Grimlund. E, Gustafsson. A, Zanderin. L, 1997. s.33 
17

 Likvärdig bedömning och betygsättning. 2009, s 46 
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och konkretisera de nationella kursplanerna för eleverna och tillsammans med dem planera 

och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, 

intressen och behov
18

. Är detta de rätta förutsättningarna för en likvärdig skola, en skola för 

alla, som ska genomsyra hela det svenska skolsystemet och innebär inkludering och 

delaktighet?
19

 

 

I skolans målbaserade system fokuserar man på att bedöma elevernas kunskaper i förhållande 

till de specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier som är fastställda av 

skolverket
20

. Man kan nu se komplexiteten i lärarens fria roll. På grund av decentralisering, 

implementerings problematik och målstyrning hamnar läraren tydligt i centrum och får en fri 

roll att styra efter egna principer
21

 och kommer så att vara med dagens målstyrda system. 

1.2 Syfte 

Citatet nedan var en inspirationskälla för mig i skrivandet av denna uppsats då det säger 

ganska mycket om den situation vi lärare befinner oss i. Det är också ett bra exempel på hur 

svårt det är att ge elever likvärdig bedömning när man som lärare (street level bureaucrats)
22

 

ska tolka skolverkets kriterier: 

 

"Skolverket får många frågor om bedömning och betygsättning. Lärare hör av sig när de är 

osäkra på hur de ska tolka mål och kriterier eller när de är oeniga med kollegor. Elever och 

föräldrar hör av sig med frågor när de inte förstår lärares bedömningar
23

." 

 

Vilken gymnasieskola en elev går på och vilken lärare eleven har kan vara avgörande för 

betyget
24

. Detta problem grundar sig i skolans inriktning mot målstyrning i betygskriterierna
25

 

och det faktum att det är mycket svår att genomföra bedömningen på ett likvärdigt sätt
26

. 

Genom att intervjua samhällskunskapslärare i Kalmarstads kommunala gymnasieskolor vill 

jag undersöka hur implementeringskedjan fungerar från skolverket ner till lärarna (street level 

                                                 
18

 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062, 2011-03-15 
19

 http://www.skolverket.se/sb/d/193/url. 2011-03-15 
20

 http://www.skolverket.se/sb/d/1597, 2008-12-07 
21

 Hall. P, Löfgren. K, 2006. s. 137 
22

 Rothstein B, 2005, s 21 
23

 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/218 2008-12-06 
24

 http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/18239, 2011-03-16 
25

 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/218 2008-12-04 
26

 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/218 2008-12-06 

http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062
http://www.skolverket.se/sb/d/193/url
http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/18239
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bureaucrats)
27

. Jag ämnar även undersöka hur betygen i samhällskunskap A ser ut och hoppas 

att resultatet av detta ska ge ytterligare insikt i om lärarna påverkas av kraven och pressen 

som ställs på dem i rollen som närbyråkrater. 

1.3 Teori 

En teoretiskt lämplig modell om implementering inom statsvetenskaplig forskning ser ut 

enligt nedan
28

: 

 Kan tillämparen verkställa beslutet? 

- Har tillämparen de hjälpmedel som krävs för att han/hon ska kunna genomföra beslutet som 

är taget på högre nivå. Vanliga hjälpmedel är tid, personal och pengar. 

 Förstår tillämparen vad som ska verkställas? 

- Har tillämparen kunskap och vetskap om vad beslutet innebär, ex. många direktiv kan vara 

komplexa vilket gör att individer kan tolka dem olika och därmed utföra dem på olika sätt. 

 Vill tillämparen verkställa beslutet? 

- Det kan finnas bakomliggande orsaker till att tillämparen väljer medvetet eller 

omedvetet att verkställa  eller motarbeta ett beslut, kanske för att gynna sig själv eller 

en nära krets, eller för att underlätta det dagliga arbetet. 

 

Begreppet street level bureacrats
29

 lanserades av Michael Lipsky och går ut på att den 

individen som arbetar närmast i direkt kontakt med medborgarna är den individen som 

benämns street level bureacrat. Lipskys huvudtes är att dessa närbyråkrater (street level 

bureacrat) har så stor påtaglig handlingsfrihet och handlingsförmåga i sin vardagliga 

verksamhet att det i själva verket blir de och inte politikerna eller personer med hög 

delegeringsmakt som skapar politiken inom sitt område. Denna komplikation gör det svårt för 

politiska beslutsfattare att styra och granska en verksamhet som besitter dessa egenskaper. 

Politikerna saknar som regel den yrkesmässiga kvalifikationen, och de kan inte hantera en 

situation som kräver varaktiga prioriteringar och ständiga hänsynstagande bl.a. p.g.a. av 

tidspress
30

. Det är alltså upp till dessa närbyråkrater att genomföra de beslut som tagits från 

högre organ. Här kommer begreppen kan, förstår och vill att få stor betydelse då 

närbyråkraten har ett stort ansvar att uppfylla många gånger högt ställda mål. 

 

                                                 
27

 Rothstein B, 2005, s 21 
28

 Hall. P, Löfgren. K, 2006. s. 137 
29

 Rothstein B, 2005, s 21 
30

 Rothstein B, 2005, s 22 
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Läraren blir alltså en tydlig närbyråkrat då man ställs inför de krav som skolverket har 

definierat på nationell nivå
31

 (uppifrån perspektivet)
32

, man ska även rätta sig efter lokala 

styrdokument
33

 och betygskriterier
34

 för att slutligen tillsammans med den enskilda eleven 

planera
35

(nerifrån perspektivet)
36

 undervisningen. Här kommer läraren alltså att få uppleva 

påtryckningar både uppifrån och nerifrån. Många lärare upplever att rektorer trycker på 

(uppifrån) för att de vill se höga betyg vilket kan gynna skolan i konkurrensen med andra 

skolor. Föräldrar och elever trycker i sin tur på (nerifrån) för att de vill se högre betyg. 

Läraren som hamnar mittemellan kan då få svårt att stå emot pressen
37

. Eftersom lärare tydligt 

kommer hamna i en situation där de agerar närbyråkrater känns det naturligt att använda 

denna teori om implementering. Ju fler glapp det är mellan dem som beslutar och dem som 

ska förverkliga beslut, gör att risken ökar för att beslutet inte genomförs
38

 med det syfte det 

skapades i. 

1.4 Frågeställning 

1. Likvärdig bedömning – har vi ett rättvist system för att bedöma elevers kunskaper? 

2. Är måldokumenten från skolverket tydligt formulerade för lärare? 

3. I vilken grad uppnår skolorna de kriterier som beslutats av skolverket för ämnet 

samhällskunskap A kurs? 

4. Har skolverket lyckats med implementeringen av betygskriterierna? 

1.5 Metod 

För att undersöka de dokument skolverket har skapat har jag valt att använda mig utav en 

kvalitativ textanalys. Citatet nedan tar upp olika exempel på hur man kan undersöka 

dokument av alla dess slag: 

”Innehållsanalys kan också användas på ett vidare sätt och inkludera varje analys som syftar 

till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll. Ofta görs en skillnad mellan kvalitativ 

och kvantitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys syftar då ibland på textanalyser 

där ingenting räknas eller mäts. Men ibland betraktas analyser, där visserligen något 

                                                 
31

 http://www.skolverket.se/sb/d/1598, 2008-12-07 
32

 Hall. P, Löfgren. K, 2006. s. 137 
33

 http://www.skolverket.se/sb/d/1597/a/7143, 2008-12-07 
34

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3754&extraId=

, 2008-12-07 
35

 http://www.skolverket.se/sb/d/2218, 2008-12-07 
36

 Hall. P, Löfgren. K, 2006. s. 137 
37

 Lärarnas tidning, nr 5/09 
38

 Hall. P, Löfgren. K, 2006. s. 138 
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kvantifieras men där mer komplicerade tolkningar måste göras, som mer kvalitativa än 

analyser där bedömningen är enklare”
39

. 

Med hjälp av detta citat anser jag att en kvalitativ textanalys är mest passande för den 

undersökningen jag ska utföra eftersom jag ska göra en slags ”tolkning”
40

 av innehållet på 

skolverkets hemsida samt betygen jag hämtar hos Kalmarsunds gymnasieförbund. 

1.5.1 Textanalys 

Den metod jag valt att använda mig av i detta arbete är en kvalitativ textanalys. Med denna 

kvalitativa metod menas att man inhämtar i hög grad intressant fakta som sedan ska behandlas 

och analyseras för att svara på frågorna ”vad handlar det om” och ”vad innebär fenomenet”
41

?  

Det finns många skäl till att använda den textanalytiska metoden framför den kvantitativa 

innehållsanalysen. Ett viktigt skäl är att helheten i texten, det betydelsefulla som forskaren är 

ute efter att hitta, antas vara något annat än resultatet av delarna
42

. Ett annat skäl till att 

använda kvalitativ textanalys är att man genom ihållande läsning upptäcker information i 

texten som möjligtvis i annat fall uteblivit. I ett aktivt läsande så ska man ifrågasatta texten 

och ta reda på om givna svar påträffas. Det aktiva läsandet ska ske utifrån två punkter: läsa 

snabbt och överskådligt, samt sakta och betänksamt. Genom denna metod hittas helheten i 

texten
43

. Detta är oerhört betydelsefullt för min del då jag bygger mitt arbete på dokument 

från skolverket som många gånger kan vara vagt utförda för att passa så många som möjligt 

och ge utrymme för egna tolkningar. Med tanke på det problemet så gäller det att vara väldigt 

insatt i skolverkets texter när man genomför intervjuerna och resterande delar av arbetet. 

 

För att så opartiskt som möjligt kunna svara på frågorna använder jag mig utav ett öppet 

förhållningssätt vilket medför att svaren fastställs utifrån källorna, detta görs för att öka 

validiteten i undersökningen
44

. Denna undersökning kommer att ledas av innehållet i det valda 

underlaget
45

. Jag har valt att använda mig utav en kvalitativ och systematisk textanalys pga. 

att de dokument jag kommer att undersöka är avsedda att passa alla skolor, lärare, elever, 

föräldrar och övrig personal i Sveriges skolor. Detta medför att dokumenten kan vara diffust 

formulerade för att ge plats åt individuella tolkningar hos respektive skola och lärare men 

                                                 
39

 Bergström. G, 2005. s.44 
40

 Bergström. G, 2005. s.44 
41

 Widerberg. K, 2002. s.15 
42

 Esaiasson. P, 2007. s.237 
43

 Esaiasson. P, 2007. s.237 
44

 Esaiasson. P, 2007. s.244 
45

 Esaiasson. P, 2007. s.245 
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också för läsaren som ges utrymme till egna tolkningar. Denna kvalitativa textanalys ger mig 

det mest rättvisa resultatet för att besvara mina frågeställningar. 

1.5.2 Metodproblem 

Vid kvalitativ forskning utgör forskaren en del av tolkningsinstrument i analysen och detta 

kan ha inverkan på resultatets tillförlitlighet. Tidigare erfarenheter hos en person kommer att 

spegla slutsatserna av ett underlag och till följd därav kommer resultatet av forskningen vara 

ett annat om en annan person ämnar genomföra samma undersökning
46

. För att komma fram 

till ett objektivt resultat måste forskaren eliminera sina personliga uppfattningar vid analysen 

av informationen
47

. Jag använder mig utav en kvalitativ textanalys för att minimera följderna 

av tolkningssvårigheter men trots det finns en medvetenhet om att resultatet jag erhåller 

kommer att speglas utifrån mina kunskaper, ålder, utbildning och erfarenheter
48

. 

1.5.3 Intervju 

Jag kommer att använda mig av intervjuer med lärare som undervisar i samhällskunskap på 

Kalmars kommunala gymnasieskolor (LarsKaggskolan, Stagneliusskolan och Jenny 

Nyströmsskolan). I teoridelen beskrevs lärarnas speciella situation då de besitter en ställning 

som innebär en verkställande makt i klassrummet, de blir därmed de så kallade 

gatubyråkraterna som beskrivits. Med hjälp av deras kunskap och erfarenheter anser jag att 

diskussionerna kommer att bli givande och avgörande för undersökningens syfte och min 

personliga åsikt är att lärarna är de bästa personer att intervjua för att svara de frågor jag inte 

kan få svar på genom att analysera de dokument som finns att tillgå. 

 

Antalet lärare som kommer att intervjuas är tre st. Det kommer att vara en lärare på varje 

kommunal skola och intervjuerna kommer att genomföras under december och januari månad. 

Alla lärarna har tackat ja till intervjuerna och därmed finns inget bortfall. Innan jag kommer 

publicera deras svar på mina frågor så kommer jag att skicka de färdigställda intervjuerna till 

resp. lärare så att de får möjlighet att ha synpunkter på materialet och slutligen godkänna 

innehållet för att i efterhand undvika misstankar om trovärdigheten. 

                                                 
46

 Denscombe. M, 2000, s. 250  
47

 Denscombe. M, 2000, s. 245 
48

 Esaiasson. P, 2000, s. 251 
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1.5.4 För och nackdelar med intervju som metod 

Det finns många fördelar med intervju som metod. Ett bra argument för att använda sig av 

intervjuer är att det kan komma fram uppgifter som vid ett annat tillvägagångssätt annars 

skulle ha uteblivit. Möjligheten att ställa följdfrågor är ytterligare ett argument till att välja 

intervju som tillvägagångssätt
49

. Eftersom en stor del av materialet jag kommer att granska 

och analysera kommer att vara diffust formulerat kan det leda till följdfrågor som ej beskrivs i 

det införskaffade materialet. Med tanke på det så blir intervjun ett bra sätt att få eventuella 

frågor besvarade av de valda intervjupersonerna eftersom de kommer besitta stor kunskap 

inom det valda området. De intervjuade personerna har stor möjlighet att formulera hur de 

tänker kring sina idéer och förklara sina synpunkter kring ämnet utan några tekniska 

begränsningar. Flexibilitet gör att justeringar kan göras under arbetets gång vilket är en stor 

fördel. Tillförlitligheten ökar genom direkt kommunikation med informationslämnaren
50

. 

Ytterligare en fördel är svarsfrekvensen som i snitt är högre för bokade intervjuer än 

inskickade frågeformulär som brukar ha en svarsfrekvens på ca 60 %
51

. 

 

En nackdel med den valda intervjumetoden är att hämningar kan uppstå då man använder sig 

av teknik som ex. bandspelare och kamera, här är det viktigt att vara förberedd för eventuella 

missöden. Med tanke på att jag själv kommer att utföra intervjuerna så kan det vara svårt att 

samtidigt lyssna, skriva ner intervjupersonens svar och föra diskussionen vidare, därav mitt 

val att använda mig utav en bandspelare. En annan hämning som kan uppstå är 

intervjuareffekten vilken innebär att svaren kan skilja sig beroende på vem som ställer 

frågorna som t.ex. kön, ålder, utbildning och ursprung. Resurser kan påverka intervjun – 

kostnader kan bli höga och det kan dra ut på tiden om man inte befinner sig inom samma 

geografiska område
52

. Intervjupersonerna kan känna sig hotade i och med att deras chef/er 

ingår i undersökningen och därmed kan de få tillgång till resultat där kanske känsligt material 

kan förekomma vilket gör att intervju personen håller inne på vissa svar. Om man jämför 

intervjuer med t.ex. frågeformulär så tar det ofta betydligt längre tid att bearbeta intervjuer än 

motsvarande frågeformulär
53

. Detta till trots så anser jag att intervjuer kommer ge mig de 

bästa svaren för studien. 
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53

 Denscombe. M, 2000, s.162 
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1.5.5 Intervjumetod 

Det finns många olika typer av intervjuer, mitt val föll på semistrukturerad intervju. Den 

semistrukturerade intervjun går till så att forskaren har en färdig lista med ämnen som skall 

tas upp. I vilken ordningsföljd frågorna kommer spelar inte så stor roll. Fördelen med detta är 

att intervjupersonen får möjlighet att utveckla sina idéer och personens tankegångar får en 

central roll i komplexa frågor. Tonvikten ligger på intervjupersonen och utvecklingen av 

dennes svar
54

. Med tanke på att ett fåtal men ganska omfattande frågor kommer ställas, där 

varje lärare kommer ge sin egna tolkning på situationen anser jag att just denna intervjumetod 

passar undersökningen bäst
55

. 

1.5.6 Val av intervjufrågor 

Valet av intervjufrågor begrundas på informationen i skolverket för att kunna undersöka om 

informationen efterföljs i verksamheten. Det intressanta är hur lärarna arbetar med 

dokumenten i praktiken. Är dessa dokument något som styr lärarnas arbete i praktiken eller är 

det enbart något som skolverket skapat men inte lyckats implementera i praktiken? 

1.5.7 Intervjufrågor 

 Har lärare tid att genomföra de moment som krävs för att eleverna ska nå målen? 

 Anser du att en elev måste uppnå alla kriterier i ett betygsteg eller räcker det med att 

uppnå ett flertal av kriterierna för att nå det önskade betyget? 

 Anser du att lärare själva har möjlighet att planera och styra undervisningen eller tar 

skolverkets riktlinjer och yttre faktorer över planeringen? 

 Likvärdig bedömning – ger det ett rättvist system? 

 Är målen från skolverket möjliga att genomföra i undervisningen? 

1.5.8 Material 

Vid sökande av material finns det två huvudalternativ: att leta avgränsat eller omfångsrikt
56

. 

Väljer man att söka i ett avgränsat urval medför det att man ofta får trovärdigare material, 

men nackdelen är att det ibland kan vara enformigare. Väljer man ett omfångsrikt 

materialurval kan det bli intressantare men dock finns en risk för tveksammare forskning 

                                                 
54
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55
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eftersom man inte kan garantera validiteten i materialet
57

. Jag kommer att arbeta utifrån ett 

avgränsat urval. Information insamlas genom tidigare skriven fakta om betygssystem, 

implementering och skolorganisationsfakta för att få en viss bakgrundskunskap för att sen 

kunna bygga vidare detta genom, information från lärarna, betyg ifrån deras skolor och 

skolverkets hemsida. Denna information kommer att bestå av de dokument skolverket 

publicerat på sin hemsida
58

 och information av de lärarna jag kommer att intervjua. 

 

Vid informationsintervjuer är centralitet den allra vanligast förekommande urvalsprincipen
59

.  

För att hitta så centralt placerade källor som möjligt har jag valt att använda mig utav 

samhällskunskapslärare på de tre kommunala gymnasieskolorna i Kalmar. Detta val har 

genomförts för att de personerna är de mest insatta inom det ämne som valts att undersöka. 

Intervjun kommer att utföras utifrån ett semistrukturerat sätt vilket beskrivits i avsnitt 1.5.5. 

Utgångspunkten är min problemformulering samt syfte och det kommer i sin tur leda till att 

personerna ifråga gör en tolkning av de frågor som ställs baserat på skolverkets information 

kopplat till implementerings problematik. 

1.5.9 Materialproblem 

Ett problem som forskare synnerligen ofta ställa inför är att de dokument och handlingar som 

ska granskas och analyseras ofta är vagt utformade, för att på så sätt kunna godtagas av 

samtliga utförare i en organisation. Detta leder till att det kommer ta tid att läsa och bearbeta 

allt material, för att få en korrekt bild av det, och därmed minimera eventuella feltolkningar. 

Jag är mest beroende av material ifrån skolverket för att få information till min studie. 

Eftersom deras material ligger ute på nätet
60

 så finns obegränsad tillgång till allt publicerat 

material tillgängligt. En annan källa jag kommer att hämta information ifrån är Kalmarsunds 

gymnasieförbund, detta skulle kunna innebära att de väljer ut det material de tycker passar 

dem själva och kanske inte mig i första hand. Om jag märker att det skulle föreligga 

misstankar om att jag inte får ta del av allt material så går det ju ändå att komma åt det. 

Eftersom de svenska gymnasieförbunden är en offentlig verksamhet där 

offentlighetsprincipen gäller och detta innebär bl.a. att anonymitet vid informationshämtning 

gäller och fri tillgång till allmänna handlingar
61

. 
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Ett annat materialproblem kan vara att de personer som blivit utvalda för intervju bestämmer 

sig för att avstå vissa frågor som på så sätt begränsar urvalet och försämrar kvalitén på svaren. 

Intervjun kan på så sätt bli tendentiös utifrån den intervjuades uppfattningar genom att vissa 

delar aldrig tas upp. För att avslöja eventuella vinklingar eller urval är det viktigt att läsa in 

sig på allt tillgängligt material innan intervjuerna slutförs
62

. Jag är medveten om att källan kan 

vara partisk och tendensiös. Politiskt officiella meddelanden tenderar att vara partiska källor 

eftersom de har intresse av att vinkla verkligheten
63

 så att den passar bra in på dess mål. Detta 

problem är jag väl medveten om i min analys av skolverkets dokument. 

1.6 Avgränsning 

Jag har valt att begränsa mig till skolverkets nuvarande kursplan för samhällskunskap som 

gäller från 1 juli 2008
64

. I denna senaste kursplan har ytterligare krav på kunskaper inom Eu 

området tillkommit vilket ökar lärarnas krav på kunskaps förmedling. Ytterligare en 

avgränsning som gjorts är att enbart välja ut de kommunala gymnasieskolorna i Kalmar och 

intervjua en samhällskunskaps lärare/kommunal gymnasieskola samt att analysera betygen 

från respektive skolor i samhällskunskap a kurs. De kommunala gymnasieskolorna har valts 

för att få så likvärdiga förutsättningar som möjligt mellan skolorna och lärarna. Ett medvetet 

val är att inte intervjua några lärare på Kalmars gymnasiala friskolor, just på grund av att jag 

vill ha så lika förutsättningar som möjligt mellan intervjupersonerna vad gäller deras 

förhållande till skolverket. Ytterligare finns en spridning mellan de program de utvalda 

lärarna undervisar på (teoretiskt och praktiskt)för att fånga upp eventuella skillnader 

betygsmässigt.  

 

 

                                                 
62

 Thurén, T, 1997, s. 79 
63

 Thurén, T, 1997, s. 63  
64

 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-
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2 EMPIRI 

Nedan följer en beskrivning om hur de olika dokumenten skolverket använder för att styra 

och organisera skolan ser ut. Detta följs av en sammanställning som visar resultat ifrån 

betygen i samhällskunskap a 2008-08 till 2009-06. Slutligen redovisas intervjuerna med 

lärarna på de utvalda gymnasieskolorna. 

2.1 Den svenska skolans styrsystem - målstyrning 

Styrdokumentens konstruktion är ett uttryckssätt för ansvarsfördelningen mellan staten, 

kommunerna och skolan. Riksdagen formulerar i styrdokumenten de nationella ambitionerna 

och kraven som skall garantera likvärdigheten i vår skola – en skola för alla. Ansvaret 

delegeras på kommunerna som ansvarar för att verksamheten ska genomförs enligt de beslut 

som riksdag och regering fattat. Skolan får härmed stor frihet att välja stoff och metoder för 

att nå de mål som riksdagen formulerat. Skolorna, kommunerna och riksdagen följer på olika 

sätt upp och analyserar verksamheten för att se om målen nås. Detta är resultatet av en lång 

process av decentralisering som pågått sedan 1991 då kommunen tog över det fullständiga 

lokala ansvaret över skolorna efter riksdagen. Det är resultatet av en process som både handlar 

om elever och lärares rätt till inflytande och en allt komplexare skola i behov av lokalt 

anpassade effektiva lösningar. Det blir enligt skolverket ineffektivt att som tidigare styra med 

noggranna regler, som inte ger spelrum för lokal påverkan. Nyckeln blir att styra med 

övergripande ramar eller mål och följa upp och värdera de resultat som verksamheten 

producerar. 

 

Styrningen av skolan sker på olika nivåer som skall anpassas med varandra. Nationellt 

bestäms utbildningens målsättning, vilka ämnen som skall förekomma i skolan, vilka mål och 

riktlinjer som skall råda och vad alla elever minst skall kunna. På kommunal nivå ger man 

utrymme för varje skola att besluta om organisation och tilldelning av resurser mm. Lokalt får 

rektorn det överordnade ansvaret för den enskilda skolans resultat. Lärare och elever ges 

utrymme att tolka målen, ta ställning till vilket stoff som skall väljas ut för att åskådliggöra 

innehållet, bestämma hur man vill arbeta och hur man vill organisera undervisningen. Detta 

medför att även eleverna behöver läsa och förstå de krav som kursplanerna omfattar och 

lärarna får en viktig roll att stödja och hjälpa eleverna i detta arbete, så att innebörden blir 

förståeligt. 
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Det finns många sätt att lära sig på, obegränsat mycket stoff att välja och åtskilliga sätt att 

arbeta på. Lärarna får använda sin yrkeskunskap och yrkeserfarenhet för att gemensamt med 

eleverna göra alla dessa val. Detta är det lokala frirummet
65

. Målen uttrycker alltså inte vad en 

lärare ska undervisa om eller på vilket sätt undervisningen ska ske, utan vilka kunskaper 

eleven ska förvärva – härmed hamnar eleven i fokus
66

 

 

De här processerna bildar deltagande målstyrning. Den deltagande målstyrningen ska 

implementeras genom samtal, i bedömningar och i urval som görs i skolan och i klassrummet 

och som leder till en lokal tolkning av målen. Det är viktigt att alla lärare ansvarar för detta 

Målen blir "fullbordade" först när lärare och elever har bestämt vilket stoff och vilka 

tillvägagångssätt som underlättar deras lärande
67

. 

 

2.2 De nationella styrdokumenten 

Skolans kunskapsuppdrag formuleras i de nationella styrdokumenten som är skollag, 

skolformsförordningar, läroplaner, programmål (enbart för gymnasieskolan), kursplaner och 

betygskriterier. Dessa styrdokument utgör en enhet och skall läsas gemensamt. Målen i 

kursplanerna läses mot bakgrund av läroplan och för gymnasiets del även mot programmålen.  

De kunskapskvaliteter som beskrivs i betygskriterierna återfinns i målen, vilket gör dem 

beroende av varandra. Styrdokumenten har också en viktig funktion. Tillsammans formulerar 

de en gemensam syn på program, ämnen och kurser. Denna grundsyn skall visa sig i 

undervisningen. Skolan står även i förbindelse med de grundläggande värden som finns 

uttryckta i barnkonventionen och andra internationella överenskommelser. Skollagen är 

skapad av riksdagen och innehåller de primära bestämmelserna om utbildningen i alla 

skolformer och fastställer också övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 

Skolformsförordningarna bestäms av regeringen och anger särskilda bestämmelser för 

respektive skolform. Läroplanerna bestäms av regeringen och fastställer skolans värdegrund 

och grundläggande riktlinjer och mål. Läroplanerna är uppdelade i olika huvudområden, t.ex. 

kunskaper och elevernas skyldighet och påverkan. För vart och ett av dessa huvudområden 

uppger läroplanerna mål samt riktlinjer för verksamheten. Målen är av två slag, dels mål som 

                                                 
65

 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062 2011-03-24 
66

 Linde, G. 2006, s.89 
67

 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062 2011-03-24 

http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062


20 

 

skolan skall sträva mot att eleverna utvecklar, dels mål som skolan har som ansvar att alla 

elever når. För gymnasieskolan finns för varje program programmål som bestäms av 

regeringen och som ger en kortfattad redogörelse av programmet samt hur detta program 

skiljer sig från övriga. Programmålet skall säkerställa att programmets olika delar bildar en 

enhet. Det fungerar som utgångspunkt för organisationen av utbildningen i sin helhet och för 

förberedelsen av undervisningen i de individuella kurserna. Kursplanerna är formulerade för 

att förtydliga vad alla elever skall lära sig men bevarar på samma gång stort spelrum för lärare 

och elever att välja stoff och arbetssätt. Kursplanerna anger inte arbetssätt, planering eller 

tillvägagångssätt. I stället fastställer dem de kunskapskvaliteter som undervisningen skall 

utveckla och anger därmed en stomme inom vilken val av stoff och undervisning görs på den 

enskilda skolan. På varje skola och i varje klass måste lärare tyda och åskådliggöra de 

nationella kursplanerna och gemensamt med eleverna planera och utvärdera undervisningen 

med utgångsläge i elevernas villkor, kunskaper, intressen och önskan. 

Om man jämför hur olika mål och kriterier är formulerade så kan man se samband mellan hur 

de är skrivna och vilken uppgift de har. I mål att sträva mot används begrepp som "utveckla", 

"fördjupa", "tillägna sig", "bli förtrogen med" detta görs för att visa att det är utvecklingsmål 

som inte har något slut. I mål att uppnå framställs vad eleverna skall kunna och de formar 

därmed en kunskapsnivå som alla elever ska uppnå. I betygskriterierna används istället verb 

som redogör för hur eleverna på olika sätt visar vilka kunskaper de har, t.ex. exemplifierar, 

argumenterar, reflekterar över, förklarar och framställer. Det krävs med andra ord att fakta 

sätta in i ett sammanhang. Att kunna uppfatta t.ex. samband, likheter och konsekvenser 

framhävs i både mål och kriterier. Därmed lyfts inte bara olika kunskapsområden fram utan 

också olika kvaliteter och färdigheter som är viktiga för att kunna ta ställning och agera i 

samhället
68

. 

2.3 De lokala styrdokumenten 

De styrdokument som finns på lokal nivån är skolplanen och arbetsplanen. Som ett kontroll 

redskap finns också krav på en årlig kvalitetsredovisning. För gymnasieskolan gäller även att 

varje elev ska ha en individuell studieplan. I grundskolan skall varje elev dessutom ha en 

individuell utvecklingsplan. Skolplanen åskådliggör statens uppdrag till kommunen att sköta 

de obligatoriska och frivilliga skolorna. Kommunen får frihet i skolplanen att bestämma hur 
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resurserna skall användas, hur skolan skall organiseras, hur lokalerna skall se ut m.m. 

Kommunen har som uppgift att i skolplanen visa hur verksamheten skall utvecklas och 

förändras både på kort som lång sikt samt hur målen i de nationella måldokumenten skall 

uppnås i den enskilda kommunen.  

 

En individuell studieplan skall upprättas för varje elev i gymnasieskolan och det är elevens 

handledare/klassföreståndare som har ansvar för att den upprättas tillsammans med elev och 

föräldrar. I den skall det stå vilket program och vilka kurser eleven valt att inrikta sig emot. 

Det skall även framgå om eleven följer ett fullständigt, utökat eller reducerat program. Den 

individuella studieplanen skall kontinuerligt följas upp formuleras om efter ändrade 

förutsättningar
69

. 

2.4 Betygssystemet 

Under 1960-talet introducerades det relativa eller, som det ibland kallas, det grupprelaterade 

betygssystemet. Det hade som främsta syfte att på ett metodiskt och pålitligt sätt kategorisera 

elever. Syftet var att skapa ett betygssystem anpassat för selektion till högre studier. De 

grupprelaterade betygen talade alltså om hur en individs kunskaper står sig i förhållande till 

andra individers inom samma ämne. Däremot fastställer sådana betyg inte på något uttryckligt 

sätt vilka kunskaper en elev har
70

. En stor förändring i de nya läroplanerna i jämförelse med 

de tidigare är målstyrning, decentralisering och de nya anvisningarna för bedömning av 

betyg
71

. Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem kan, i jämförelse med det 

grupprelaterade, ge bättre information om elevers kunskapsutveckling och kunskapsprofil 

genom att betygen är kopplade till fastställda kunskapskvaliteter. Kunskapsbedömningen i ett 

mål- och kunskapsrelaterat betygssystem blir annorlunda till sin karaktär. Det är inte som i det 

grupprelaterade systemet lämpligt att rangordna eleverna efter en skala, t.ex. med hjälp av 

provpoäng. I det målrelaterade system vi nu använder måste elevernas kunskaper i stället 

bedömas i relation till fastställda kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier. 

Kursplanernas mål för ett ämne eller en kurs fastställer vilka kunskaper eleverna skall arbeta 

mot. Betygskriterierna beskriver och slår fast de kunskapskvaliteter som gäller för ett betyg; 

Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG) är de betygsstegen som 
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finns idag. (I grundskolan finns endast betygskriterier för VG och MVG.) Förbindelserna 

mellan betygsstegen har sin bas i kvalitativa skillnader och inte i olika placeringar på någon 

form av skala, likt det gamla grupprelaterade systemet. VG-kvaliteter är mer värda än G-

kvaliteter därför att de utöver att innefatta G-kvaliteterna också omfattar ytterligare kvaliteter. 

Dessa ytterligare kvaliteter utgör exempel på kunskap som ses som mer meriterat än det som 

erfordras för betyget G. Motsvarande gäller för MVG-kvaliteterna som utgör exempel på den 

mest kvalificerade kunskapen
72

. 

2.5 Bedömning och betygsättning 

I kursplanerna fastställs det att eleverna skall bedömas utifrån sina kunskaper. Det behöver 

inte bara vara de kunskaper som eleverna tar till sig under lektioner i det berörda ämnet som 

skall ligga till grund för bedömningen. Kunskaper kan också utvecklas i andra sammanhang, 

något man som lärare måste ta hänsyn till. I grundskolan arbetar lärare ofta i ämnesblock, när 

ett ämne eller ett ämnesblock avslutats i grundskolan, skall de kunskaper som eleven erhållet i 

ämnet eller ämnesblocket fram till och med den aktuella terminen bedömas. Denna 

bedömning grundar sig i mål som bestäms lokalt på skolan med hänsyn tagen till de mål 

eleven skall ha nått då ämnet avslutas, så även för de högre betygen VG och MVG.  

 

Både inom grund- och gymnasieskolan gäller att för och nå ett högre betygssteg omfattar det 

alla även de lägre. Det innebär att för att nå MVG så måste eleven ha kunskaper som uppfylls 

av kriterierna för både VG och MVG. Ibland bygger kriterierna för VG och MVG på samma 

kvaliteter medan det ibland framkommer nya kvaliteter för betyget MVG. Kriterier för alla 

betygssteg grundar sig dock till ämnets kärna. Det är inte något slags "överkurs" eller extrema 

kunskaper som skall bedömas för de högre betygen
73

. Det är kvalitativa skillnader i elevens 

sätt att uppfatta, förstå, resonera och lösa problem inom ämnet. Bedömningen ligger alltså inte 

i mängden kunskaper
74

. 

Det finns dock undantag i bedömningen då särskilt väl utvecklade kunskaper inom något eller 

några områden kan uppväga att eleven inte uppfyller kraven fullt ut inom ett eller ett par 

andra områden. Detta gäller dock enbart betygsstegen VG och MVG. Om det förekommer 

särskilda skäl kan läraren vid betygsättningen bortse från enstaka mål som eleven skall ha 
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uppnått eller enskilda kriterier som eleven skall ha uppnått. Dessa särskilda skäl avses 

funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av provisorisk natur 

eller som utgör ett direkt hinder för att eleven skall ha möjlighet att nå ett visst mål eller 

uppfylla en viss bedömningsgrund. Detta gäller samtliga betygssteg, inom samtliga stadier i 

skolan
75

. Just betygsättning har skolverket fått mycket kritik för. Senast i rapporten, likvärdig 

betygsättning i gymnasieskolan, jämförde skolverket kursbetygen för gymnasieelever jämfört 

med deras resultat på nationella prov. Rapporten visade att det fanns skillnader mellan de 

betyg lärare sätter på kursproven jämfört med resultat på nationella prov. Många lärare sätter 

betyg som är betydligt högre än de resultat eleven får på nationella provet. Skillnader finns 

både mellan lärare på en och samma skola som mellan skolor i olika städer
76

. All bedömning 

är dock inte betygsättning. Bedömning görs även för att ge eleverna återkoppling och 

individuell vägledning. Denna information framkommer i bl.a. utvecklingssamtal och ska vara 

välgrundad samt väl utryckt för att ge eleven förutsättningar till nya mål inriktningar
77

. Det 

finns uppgifter som visar att dagens betygssystem inte har förståtts av hela lärarkåren. Det 

finns t.ex. lärare som fortfarande förordar att betyget G skulle uppnås genom 50% av möjliga 

poäng på ett prov och VG, MVG skulle kräva ännu högre procentsatser. Dessa krav visar 

tyvärr att somliga lärare inte har förstått dagens kvalitativa nivåer i betygssystemet
78

. 

2.6 Kursplan för samhällskunskap A 

Nedan presenteras målen i samhällskunskap A samt kriterierna för betyget G. Jag väljer att 

endast presentera kriterierna för betyget G eftersom det är denna nivån som jag intresserar 

mig för i undersökningen av betygen ifrån Kalmars kommunala gymnasieskolor. 

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs 

 Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt, 

 kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har 

format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella 

samhället, 

 ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-

nivå, 

 kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell 

nivå, inom EU samt internationellt, 
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 kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som 

framtida perspektiv, 

 kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor, 

 kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor, 

 känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 

ställningstaganden formas 

Samhällskunskapsmålen har ett kvalitativt sätt att betrakta skillnader i kunskaper snarare än 

kumulativt och endimensionellt. Synen på inlärning är att eleven erövrar och tillägnar sig 

kvalitativa sätt att tänka och lösa problem på
79

. 

Kriterier för betyget Godkänt 

 Eleven redogör för det politiska systemets funktion samt hur politiska beslut kan 

påverkas på lokal, regional, nationell, EU- och internationell nivå. 

 Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. 

 Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger 

orsaker och konsekvenser till dessa. 

 Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor 

 Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och 

formas i samhället
80

. 

Betygskriterierna är liksom målen uttryckta i termer av kunskapsrelaterade verb. Många lärare 

har uttryckt en vädjan om tydligare betygskriterier som mer specifikt anger vad som ska 

bedömas. Skolverket har dock i Lpf94 arbetat för att undvika en detaljföreskrivande kursplan 

med tillhörande betygskriterier
81

. Möjligen kan tendenser till den motsatta riktningen skönjas 

i den nya läroplanen GY2011. 
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2.7 Sammanställning av slutbetyg från Kalmars kommunala 

gymnasier i samhällskunskap A kurs, 2008-08 till 2009-07 

Här väljer jag att endast redovisa det totala antalet slutbetyg 2009-07 samt antalet IG betyg 

skilda ifrån G-MVG som redovisas tillsammans. Varför jag väljer att redovisa G-MVG 

slutbetygen gemensamt är på grund av att jag endast intresserar mig för vilka elever som når 

kriterierna för G betyget och därmed uppfyller målen i samhällskunskap A. 

 

Antal slutbetyg: 793 

 

Antal IG: 68 

 

Antal G-MVG: 725
82

 

 

I procentform blir antalet elever som inte når G som slutbetyg i samhällskunskap A ca 8.5 %. 

2.8 Sammanställning av intervjuerna 

Här redovisar jag intervjuerna som är genomförda efter en semistrukturerad metod. Jag har 

fått tillåtelse att skriva ut namnen på de intervjuade personerna och de har godkänt det 

material som publiceras. 

Stagneliusskolan – Per-Jakob Wiberg 

Under intervjun med samhällskunskapsläraren Per-Jakob Wiberg så berättade han att när den 

nya läroplanen  infördes 1994 så fick lärarna strikta riktlinjer ifrån skolverket om att eleverna 

skulle uppnå alla kriterierna för att nå ett visst betyg, ingen egen tolkning gällande 

betygsättning var möjlig. Idag så jämkar man en del, både mellan betyget G, VG och MVG. 

Lärarens egen tolkning får alltså större utrymme idag. Per-Jakob menar att kraven mellan de 

olika gymnasieprogrammen skiljer sig mycket åt, där det är lättare att undervisa efter 

skolverkets mål på t.ex. samhällskunskapslinjen jämfört med yrkesprogrammen, där man 

oftast får anpassa kursmålen mer. 

 

Läraren har en stor roll i att göra stoffet begripligt för eleverna och det innebär att 

undervisningen på yrkesprogrammen oftast tenderar till mer individanpassning och en lägre 

nivå jämfört med de teoretiska linjerna. Ska man på yrkesprogrammen följa skolverkets mål 
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till punkt och pricka är det relativt få som skulle klara nivån för G betyget. De 87 

lektionstimmarna som man har tillgängliga är tillräckliga för att ge eleverna goda 

förutsättningar för att klara målen, sen är det upp till eleverna att vilja jobba för dem, säger 

Per-Jakob. 

 

Som lärare i dagens skola har man goda förutsättningar att planera och styra undervisningen. 

Examinationsformer ges stora friheter liksom upplägg av lektioner, detta är kanske den största 

fördelen för oss som undervisar i dagens system – man ges en stor frihet, följt av ansvar. På 

frågan om likvärdig bedömning så svarar han, kan man mäta och garantera allt? En strävan 

efter likvärdig bedömning och ett rättvist system måste alltid finnas hos oss som gör 

bedömningen men med de riktlinjer som finns så är det inte alltid så enkelt. Kanske är det 

lättare inom t.ex. no-ämnen där man lättare kan mäta och registrera resultat på ett tydligare 

sätt jämfört med so-ämnen, menar Per-Jakob
83

. 

 

Lars Kaggskolan – Per Hammarström 

På Larskaggskolan intervjuade jag läraren Per Hammarström. Han menar att det är svårt och 

genomföra alla målen som anges i kursplanen. 2008 tillkom ytterligare mål i form av EU 

kunskap som gör ett redan pressat schema ytterligare tuffare. På Larskaggskolan jobbar 

lärarna mycket med att tolka skolverkets riktlinjer och omvandla dessa till lokala kriterier. De 

lokala kriterierna ska sedan tolkas av respektive ämnes lärare som sedan tillsammans med 

eleverna planerar undervisningen. Detta tillvägagångssätt gör att lärarna utgår mycket ifrån 

klassammansättningen och gör individuella anpassningar i undervisningen. 

 

Angående tiden att genomföra de moment som ska ingå i kursen så är den stora svårigheten 

att gå in på djupet. Det är många mål som ska uppnås och många moment som krävs för att 

klara detta vilket gör det svårt att utmana de elever som vill få en fördjupad kunskap i ämnet, 

man får satsa på bredden istället för djupet, säger Per. Detta är tråkigt eftersom man gärna 

skulle vilja utmana eleverna mer än vad man har möjlighet till. Fler lektionstimmar skulle 

vara till stor hjälp i undervisningen. I samhällskunskapsämnet så ska man ju även ansvara för 

att ta upp aktuella händelser i världen och analysera dessa, något som är svårt att hinna med. 

Oftast är det detta som får stryka på foten först, vilket är trist. När det gäller betygsättningen 

så får man plocka lite bland kriterierna. Vissa moment är större än andra och de får därmed 
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större vikt i betygsättningen, en viss jämkning förekommer. Per upplever att man har stor 

möjlighet att påverka planeringen och lektionsupplägg. Eleverna får mycket inflytande i 

planeringen av undervisningen och man får som lärare en stor frihet att arbeta fritt. De yttre 

faktorer som begränsar ens arbete är främst tiden. 

 

Likvärdig bedömning är svår att uppnå, ibland samarbetar man inom ämnesgrupper genom att 

rätta prov och jämföra resultat med varandra för att hålla en jämn nivå men detta går inte 

alltid att genomföra. Till slut är det varje lärare som måste sträva efter att vara professionell i 

sin bedömning men det går inte att få ett hundraprocentigt rättvist utfall, eftersom vi arbetar 

efter egna tolkningar av skolverkets dokument
84

. Detta är den stora svagheten med dagens 

system, samtidigt som det kan vara styrka beroende på hur man ser på saken, säger Per. 

 

Jenny Nyströmskolan, Ulrika Bergenfeldt 

På frågan om eleverna måste uppnå alla kriterierna för att nå ett betygsteg ansåg Ulrika att 

alla kriterier måste uppfyllas för att nå ett betyg. Dock är det så att man uppnår dem på olika 

sätt men de ska visa förmågor att klara alla kriterier för att få det betyget. Skolverkets krav är 

rimliga enligt teorin, det som är svårt är att få ihop de timmarna som man borde ha, det blir i 

praktiken färre timmar än de 100h som kursen är planerad efter menar Ulrika. Här uppstår ett 

problem, när ca 15h försvinner så är det svårt att nå de målen skolverket har satt upp. Nu har 

ju kursplanen utökats med bl.a. EU kunskap vilket medför att ytterligare stoff ska hinnas med. 

Skulle man vara garanterad de 100h så skulle det vara lättare att nå målen. Nu är det för 

många lektionstimmar som faller bort under terminens gång. Teoretiskt har man möjlighet att 

nå målen i kursen men det är många faktorer som påverkar undervisningen under kursen 

gång. Dessa faktorer gör att man inte kan fokusera grundligt på alla moment utan man måste 

inrikta sig på vissa utvalda delar. Därmed förlorar man också möjligheten till fördjupning som 

man gärna vill erbjuda eleverna. Här är väl en av kursens större svagheter där jag gärna skulle 

se en anpassning efter hur det ser ut i verksamheten. Det är tråkigt att inte kunna erbjuda 

eleverna de bästa förutsättningar för lärande. 

 

Fördelen med dagens system är att läraren ges stor frihet, eleverna får vara med och planera 

undervisningen och man kan rikta undervisningen efter elevernas behov. dock är det många 

yttre faktorer som påverkar planeringen, säger Ulrika. Att uppnå en likvärdig bedömning är 
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svårt, vi försöker jobba mot en likvärdig bedömning men att nå ett fullt rättssäkert system går 

inte i dagens system. Mer tid till planering och efterarbete för oss lärare hade kanske gett 

eleverna bättre och rättvisare förutsättningar för likvärdig bedömning men vi har bara en viss 

tid till förfogande, nu gör vi vårt bästa med det vi har
85

. 
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3 DISKUSSION 

Jag har i denna uppsats ämnat undersöka hur lärare i Kalmars kommunala skolor arbetar med 

implementeringsproblematiken kring skolverkets mål och riktlinjer. Val av inriktning har 

styrts emot att granska skolverkets övergripande styrsystem samt kursplanen för 

samhällskunskap A. I detta kapitel knyts teorin samman med reflektion över de resultat som 

kan uppnås genom att analysera dokumenten och intervjuerna. 

 

Nedan följer en redogörelse av resultatet som visade sig vid granskningen av skolverkets 

dokument samt de svar jag fick ut av intervjuerna. Eftersom materialet analyserades genom en 

kvalitativ textanalys med fokus på implementeringsteorin så är det ofrånkomligt att inte 

upptäcka komplexiteten i analysen. Jag har dock upptäckt att skolverkets mål och riktlinjer 

tolkas på olika sätt och inte alltid efterlevs. Här kommer en återgång till det som skrevs i 

teori- och problemdelen kring implementeringen. ”Komplexiteten i dagens politik har ökat 

och beslut tas på olika nivåer vilket kan påverka genomförandet”
86

. Den 

implementeringsmodell jag presenterade i teoridelen vilken beskriver vad som krävs för att få 

ett beslut från högre nivå implementerat i verkställande verksamhet blir min utgångspunkt när 

jag analyserar materialet jag har samlat in. Modellen består av: kan, förstår och vill 

genomföra beslut. 

 

Här diskuteras de punkter där man kan se att skolverkets mål fallerar i verksamheten i 

enlighet med den valda teorin: 

 

Implementeringsteori: Förstår, fallerar. Vanliga förklaringar är att direktiv är komplexa 

vilket gör att tillämparen tolkar och utför dem på olika sätt
87

. 

 Likvärdig bedömning – Efter att ha intervjuat lärarna så framgår det tydligt att de 

upplever likvärdig bedömning som något de inte kan genomföra till 100 % i 

verksamheten. Eftersom skolverkets dokument är utformade på ett vagt sätt så innebär 

detta att varje enskild lärare måste göra en egen bedömning av elevernas kunskaper. 

Härmed sker olika tolkningar där läraren påverkas av elevernas samt sina egna 

förutsättningar vilket har visat sig, resulterar i olika betyg. Denna slutsats styrks även 
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av skolverkets rapport
88

 där man fastställer att vilket betyg en elev får i förhållande till 

provresultat beror till stor del på vilken lärare eleven har. Jag tror att den stora 

förklaringen ligger just i den enskilde lärarens tolkning av kunskaperna eleverna visar 

samt att vissa lärare tvingas” jämka” i betygsättningen, vilket mina intervju personer 

uppger att de gör. Lärarna kan inte följa de nationella styrdokumenten fullt ut utan 

skapar egna nivåer för respektive betygskrav. Härmed får man ingen enhetlig nivå att 

bedöma kunskaper efter och ett orättvist system uppstår. Hur kan man kontrollera 

vilka elever som fått ett betyg där jämkning förekommit och ska dessa kunskaper 

värderas likvärdigt med den elev som i självaverket nådde målet? Formuleringen ”en 

skola för alla” fallerar med detta resultat, i teorin
89

. 

 

 Förstår fallerar, formuleringen av skolverkets dokument – ”På kommunal nivå ger 

man utrymme för varje skola att besluta om organisation och tilldelning av resurser 

mm. Lokalt får rektorn det överordnade ansvaret för den enskilda skolans resultat. 

Lärare och elever ges utrymme att tolka målen, ta ställning till vilket stoff som skall 

väljas ut för att åskådliggöra innehållet, bestämma hur man vill arbeta och hur man vill 

organisera undervisningen”
90

. Detta citat visar komplexiteten i skolverkets mål. Det 

blir upp till varje enskild lärare att tolka de lokala målen som i sin tur är en tolkning av 

de nationella målen och tillsammans med eleverna lägga upp undervisningen. Med 

detta arbetssätt kan inte undervisningen bli likvärdig mellan skolor i olika delar av 

landet. Lärare tolkar och utför målen på olika sätt. Per-Jakob Wiberg berättar i 

intervjun att man som lärare måste anpassa ”stoffet” efter vilken klass det är man 

undervisar i. Eftersom ambitionerna mellan t.ex. en klass som läser en teoretisk linje 

oftast skiljer sig jämfört med en praktisk linje så krävs ett annat stoff för eleverna på 

den teoretiska linjen jämfört med en praktisk linje. Skulle man hålla en enhetlig nivå 

på kraven för de olika betygsnivåerna mellan gymnasieprogrammen så skulle betydligt 

fler av eleverna på praktiska linjer misslyckas med att nå kraven för G betyget. Detta 

gör att många lärare kräver mer utav eleverna på de teoretiska linjerna jämfört med de 

praktiska trots att dem läser mot samma kursplan och ska betygsättas efter samma 

kriterier. Här är ytterligare en punkt som skolverket borde se över och skapa tydligare 

riktlinjer för lärarna. 
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Implementeringsteori: Kan, fallerar. Vanlig förklaring är att tillämparen saknar hjälpmedel 

som tid, pengar och personal att genomföra uppgiften som är beslutad på högre nivå
91

. 

 Tid – 2 av 3 lärare uppger att de inte har tid att på djupet gå in i de olika kursmålen 

och ge eleverna förutsättningar att nå kraven för betygskriterierna. Kriterierna är för 

högt satta i förhållande till den tid lärarna har till förfogande vilket gör att lärarna 

tvingas koncentrera undervisningen till de större och mest tidskrävande målen i 

kursplanen. Fördjupningen lämnas åt elevernas eget intresse och ambition. Ulrika 

Bergenfeldt trycker på att det är många yttre faktorer som påverkar planeringen och 

resultatet blir att man stressar igenom moment som egentligen skulle behövt mer tid
92

. 

Detta tyder på att undervisningstimmarna inte står i proportion till kursens mål och 

krav. 

 

 Tid - Resultat av kunskapsnivå, i sammanställningen av betygen från juni 2009 där 

ca 8.5% av eleverna inte uppnådde kraven för betyget godkänt i samhällskunskap A 

kurs. Detta trots att lärarna uppgav att de jämkade med betygen. Med tanke på 

skolverkets resultat i rapporten likvärdig bedömning
93

 där de kunde se att lärare har en 

viss tendens att sätta högre betyg på eleverna i slutbetyg än vad de visat på kursproven 

så tolkar jag detta som att fler elever förmodligen inte hade kunskaperna som krävs för 

kriterierna kring G betyget men genom jämkningen förmodligen fick det ändå. 

Resultat visar att nästan var tionde elev som går ut de kommunala gymnasierna saknar 

en allmänbildning, kunskaper, kvaliteter och färdigheter som är viktiga för att kunna ta 

ställning och agera i samhället. Lärarna har inte möjlighet att ge eleverna den tid, de 

hjälpmedel och de förklaringar eleverna behöver för att prestera i nivå med 

skolverkets kunskapskrav. 

 

 Kan, skolverkets anvisningar om bedömning – Enligt lpf 1994 så ges läraren ett stort 

ansvar när det gäller bedömningen. ”I kursplanerna fastställs det att eleverna skall 

bedömas utifrån sina kunskaper det behöver inte bara vara kunskaper som eleverna tar till 

sig under lektionerna”
94

. Härmed blir det upp till den enskilde klassläraren att avgöra 

respektive elevs kunskapsnivå. I intervjun med Per Hammarström pratar han om hur man 
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på Larskaggskolan tillsammans i ämnesgrupper ibland tränar på att göra likvärdiga 

bedömningar. De övriga intervjupersonerna berättar att lärarna i största möjliga mån 

försöker uppnå ett rättvist system men dem är frustrerade över att systemet inte tillåter 

detta. Detta visar tydligt på att en vilja, kunskap och ambition finns hos lärarna att vilja 

genomföra en likvärdig bedömning men så som skolverket har organiserat sitt system så 

fungerar det inte fullt ut att ge eleverna en likvärdig bedömning. Det är de yttre faktorerna 

som gör att lärarna inte kan genomföra en likvärdig bedömning. 

 

 

Här redovisas de mål och riktlinjer som lärarna följer i enlighet med skolverkets dokument, 

efter implementeringsteorin: vill fungerar. Vanlig förklaring är att tillämparen gör medvetna 

val för att underlätta för sig själv eller närstående personer i vardagen
95

. 

 Vill - Vid analyseringen av de tolkningsbara kriterierna är intervjupersonerna inne på 

samma utgångspunkt, nämligen den att de jämkar en del med vissa kriterier. 

Synnerligen intressant är det som Per-Jakob Wiberg berättar kring hur det var när Lpf 

1994 infördes. Då fick lärarna tydliga instruktioner om att alla kriterier skulle uppnås 

för att nå ett visst betyg. Detta står det även klart och tydligt på skolverkets hemsida 

där följande står ”både inom grund- och gymnasieskolan gäller att för och nå ett högre 

betygssteg omfattar det alla även de lägre”
96

. Idag är skolverket tydligen inte lika strikt 

med detta förhållningssätt eftersom lärarna har tillåtit sig själva att jämka med betygen 

under en längre tid. Detta förfarande är skolverket förmodligen medvetna om men de 

väljer idag att inte gå ut med lika strikta anvisningar direkt till lärarna som när Lpf 

infördes 1994. En förklaring jag kan se till jämkningen är att lärarna ser tendenser till 

att eleverna har svårt att nå kraven som är uppsatta för ämnet, varför de väljer att 

anpassa förutsättningarna en aning till elevernas fördel. Detta kan de göra dels för att 

underlätta elevernas skolgång samt för att underlätta det vardagliga arbetet då Ig betyg 

kräver mer insatser och efterarbete av lärarna mot eleverna jämfört med G betyg. Här 

anser jag att skolverket behöver bli tydligare med sina riktlinjer så att lärarna vet hur 

dem ska förhålla sig till kriterierna. 

 

Följande mål genomför lärarna enligt skolverkets dokument kopplat till 

implementeringsteorin: kan, vill och förstår fungerar. 
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 Det fria utrymmet. ”Kursplanerna anger inte arbetssätt, planering eller tillvägagångssätt. 

I stället fastställer dem de kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och anger 

därmed en stomme inom vilken val av stoff och undervisning görs på den enskilda skolan”
97

. 

Detta utrymme till egen planering, undervisningssätt och examinationsval m.m. upplever 

samtliga lärare som positivt och tillsammans med eleverna kan man utforma undervisningen 

på bästa sätt efter förutsättningarna. Detta ses som en av de största styrkorna i lpf 1994 enligt 

de intervjuade lärarna. ”Vi har stor möjlighet att påverka planeringen och lektionsupplägg”
98

. 

Med den stora friheten följer också ansvar. 

 

 Lärarrollen – ”Det finns många sätt att lära sig på, obegränsat mycket stoff att välja och 

åtskilliga sätt att arbeta på. Lärarna får använda sin yrkeskunskap och yrkeserfarenhet för att 

gemensamt med eleverna göra alla dessa val”
99

. Samtliga intervjuade lärare erkänner att 

lärarrollen får ett stort ansvar i att ge eleverna de bästa förutsättningar att nå målen och de 

kunskaper som anges i kursen. ”Fördelen med dagens system är att läraren ges stor frihet, 

eleverna får vara med och planera undervisningen och man rikta undervisningen efter 

elevernas behov”
100

.  Eleverna får mycket inflytande i planering av undervisning och man 

får som lärare en stor frihet att arbeta fritt”
101

. De förutsättningar som den fria lärarrollen 

innebär förvaltar lärarna på ett positivt sätt. 

 

3.1 Sammanfattning diskussion 

Sammantaget kan konstateras att de punkter skolverket misslyckats med sin implementering 

är inom områdena: bedömning och betygsättning, utformning av mål i kursplanen för 

samhällskunskap A samt betygskriterierna. Lärarna är överens om att verksamheten inte har 

de rätta förutsättningarna för att nå skolverkets krav. De tvingas anpassa kursens mål efter 

elevernas förutsättningar vilket skapar olika förutsättningar samt krav beroende på vilken 

skola och program eleven går på.  

 

De punkter som skolverket däremot lyckas med sin implementering gäller utformning av de 

nationella styrdokumenten där lärarna hyllar den frihet som ges i att utforma undervisningen 

efter de gällande förutsättningarna. 
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SAMMANFATTNING 

Vad som står i kursplaner och betygskriterier påverkar inte bara eleverna i dagens skola utan 

hela svenska folket. Skolan spelar en stor roll i formandet av kommande generationer som ska 

utveckla och leda Sverige. Vilken gymnasieskola en elev går på och vilken lärare eleven har 

kan vara avgörande för betyget och elevens framtid. Detta problem grundar sig skolans 

inriktning mot decentralisering, målstyrning i betygskriterierna och det faktum att det är 

mycket svår att genomföra bedömningen på ett likvärdigt sätt. Lärare har möjlighet att tolka 

skolverkets dokument och anpassa dem efter sina förutsättningar vilket skapar olika 

förutsättningar för eleverna i de svenska skolorna. Genom att intervjua 

samhällskunskapslärare i Kalmar stads kommunala gymnasieskolor har jag undersökt hur 

implementeringskedjan fungerar från skolverket ner till lärarna.  

 

4 huvudfrågor som grundar sig i skolverkets styrsystem har bildat bas för 

problemformuleringen vartefter dessa har anpassats efter implementeringsproblematiken: 

 Likvärdig bedömning – har vi ett rättvist system för att bedöma elevers kunskaper? 

 Är dokumenten från skolverket tydligt formulerade för lärare? 

 I vilken grad uppnår skolorna de kriterier som beslutats av skolverket för ämnet 

samhällskunskap A kurs? 

 Har skolverket lyckats med implementeringen av betygskriterierna? 

En kvalitativ textanalys av skolverkets dokument samt slutbetygen för de representerade 

skolorna har genomförts. Dessa dokument har sedan bildat grund för utformningen av 

frågorna till intervjuerna med samhällskunskapslärarna i Kalmars kommunala 

gymnasieskolor.  

 

Jag utgår ifrån implementeringsteorin vilket innebär att man undersöker hur beslut tagna i 

toppen av en beslutskedja realiseras i verksamheten av utförarna, i detta fallet relationen 

mellan skolverket och lärare. 

 

I min diskussion fann jag att vissa av skolverkets mål implementeras i verksamheten men 

andra gör det inte. De mål som inte uppfylldes var i grunden ofta förknippade med tid eller 

tolkningsmöjligheter av dokument som skapar en orättvis bedömning av kunskaper. Exempel 
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på detta är likvärdig bedömning, olika tolkningar av betygskriterier, för lite tid till 

undervisnings moment vilket resulterar i elever som inte får de rätta förutsättningarna att nå 

målen i samhällskunskap A.  

Mål som däremot genomförs enligt skolverkets dokument handlar ofta om vilja och förståelse 

t.ex. lärarnas frihet att organisera sin verksamhet tillsammans med eleverna efter 

förutsättningarna.  

 

Mitt resultat visar att skolverket behöver bli bättre på att implementera sina ambitioner i 

enlighet med verksamheten ute i skolorna. Lärarna visar en vilja och förståelse för att 

skolverkets riktlinjer ska genomsyra verksamheten men samtidigt ser dem bristerna i systemet 

som gör att eleverna har svårt att nå den kunskap som samhället kräver. Lärarna hamnar i den 

svåra rollen som närbyråkrater.   
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