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Abstract 

The purpose of this study is to a) examine whether the Swedish upper secondary school and 

the history subject is equal for all students when it comes to grading, b) find evaluation factors 

besides the student’s knowledge that might affect the teacher’s judgment and c) examine 

history teacher’s views on equivalent assessment.  

This is done by interviewing seven teachers and also asking them to assess two essays 

composed by upper secondary school students. As complement, a study of the research 

available in the subject is done to contextualize the result of the interviews. 

The course specific goals and grading criteria for the History A course (History 1a1, 1a2/1b in 

the Gy11 system) were not interpreted the same by all teachers despite that the teachers 

believed that they understood the criteria, which led to inequivalent assessment in both the 

older Lpf94 system and the newer Gy11 system. The teachers were affected by external 

factors to varying degrees when grading.  

A major issue with inequivalent assessment is that the teachers seldom have time for 

pedagogical discussions to create a more uniformed assessment, which is partially because the 

principals did not do enough to create time for this.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att a) undersöka huruvida svenska gymnasieskolan och historieämnet är 

likvärdigt för alla elever när det kommer till betygsättning, b) finna bedömningsgrunder 

förutom elevernas kunskaper som kan påverka lärarens bedömning och c) undersöka 

historielärares syn på likvärdig bedömning.  

Syftet uppnås genom intervjuer och genom att lärarna fick bedöma två uppsatser skrivna av 

gymnasieelever, som komplement görs en studie av tidigare forskningsresultat i ämnet för att 

kontextualisera resultatet av intervjuerna. 

De kursspecificerade målen och betygskriterierna för Historia A-kursen (Historia 1a1, 1a2/1b) 

tolkades inte på samma sätt av alla lärare trots att lärarna ansåg att de förstod dem, vilket 

ledde till en olikvärdig bedömning i både det äldre Lpf94- och det nyare Gy11-systemet. 

Lärarna blev till olika grad påverkade av yttre faktorer vid betygsättning. 

Ett stort problem med den olikvärdiga bedömningen är att lärarna sällan har tid för 

pedagogiska diskussioner för att skapa en mer unison bedömning, vilket delvis beror på att 

rektorerna inte skapat tillräckligt med tid för detta.  
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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 

Likvärdig bedömning är en fråga som debatterats ända sedan ett behov av det framkom när 

elever från hela landet skulle konkurrera om samma platser i ett centraliserat 

undervisningssystem för de högre utbildningsväsendena. Hur skulle man garantera att de 

tusentals lärare som fanns i landet skulle bedöma på samma sätt, ha en kollektiv samsyn och 

bedöma sina elever objektivt trots att en relation till eleven redan etablerats?  

Olika betygssystem med olika bedömningsmallar har skapats, där det relativa betygssystemet 

sticker ut med sin absoluta bedömning. Det relativa betygssystemet var det enda betygssystem 

som man kan säga har skapats för att motverka just betygsinflation och främja likvärdig 

bedömning, dock hade det som känt sina brister (se 1.6 för mer information).  

Ansvaret ligger idag mycket på lärarutbildarna; att ge lärarna verktygen för att kunna på ett 

bra sätt förstå och uttolka betygskriterierna, se till att lärarna känner sig säkra på att de har 

tillräckligt med didaktiska kunskaper för att ge sina elever maximal inlärningskurva och att se 

till att de kan frångå sin egen relation med eleven och andra påverkanskällor när denne ska 

bedömas för att skapa total objektivitet.  

Denna uppsats skrivs för att undersöka om det finns ett problem med olikvärdig bedömning 

inom historieämnet och i så fall till vilken omfattning och vad detta kan bero på.  Tidigare har 

Skolverket publicerat rapporter om att det finns ojämlikheter i andra ämnen, och har då 

jämfört slutbetyg med elevernas nationella prov. Än så länge har man inte historia som 

nationellt prov, vilket gör det mycket svårare att göra jämförelser. Historia har nyligen 

”uppgraderats” till ett kärnämne, vilket ses som ett försök till att höja ämnets status i skolan. 

Med detta ansvar så behövs det undersökningar om hur historielärare bedömer; hur lärarna ser 

på bedömning och betygssättning och om det finns påverkansfaktorer som utgör ett hinder för 

en objektiv och likvärdig bedömning.  

En viktig aspekt att ha med sig när man läser är att detta är en subjektiv undersökning, med 

utgångspunkt i lärarnas enskilda uppfattningar och situationer som framkommit av deras 

bakgrund och erfarenhet. Eftersom det är en kvalitativ studie kan det var svårt att applicera på 

en nationell nivå, men agerar som ett komplement till det delvis redan utvecklade materialet 

i.o.m. Skolverkets undersökningar och ger dessutom mer information om historieämnets 

likvärdighet specifikt till skillnad från mer allmänna redogörelser.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida likvärdig bedömning är en realitet i 

skolan idag enligt lärarkåren och hur lärare ser på detta i historieämnet. Att belysa hur 

likvärdig eller olikvärdig historieundervisningen är, och vilka faktorer som i sistnämnda fallet 

kan påverka vid betygsättning och tolkning av kursplaner och betygskriterier är i fokus i 

första hand. 

Trots att alla lärare har tillgång till samma underlag; kursplaner och betygskriterier, så har 

man i många andra ämnen sett att lärares bedömningar är väldigt ojämna genom att sätta 

nationella proven i korrelation till slutbetyget.
1
 Eftersom det inte idag finns nationella prov i 

Historia A (eller Gy11s motsvarighet; Historia 1a1/1a2 och Historia 1b) så är det svårt att veta 

hur likvärdig bedömningarna i ämnet är. Utöver undersökningen av det ev. problemets 

omfattning, så får lärarna belysa sin uppfattning av hur de tror att situationen i så fall 

uppkommit och vad den beror på. Flera bakgrundsfaktorer som kanske kan påverka kommer 

att undersökas, för att därigenom ge en fingervisning om vad som kan påverka 

betygsättningen.  

Skolverkets rapporter är högst kvantitativa, där man inte går på djupet med en analys med 

stark koppling till lärarnas faktiska situation och upplevelser. Det finns alltså behov av analys, 

särskilt kvalitativ sådan, eftersom historieämnet i dagsläget tyvärr faller mellan stolarna. 

Forskningsgenomgången görs för att kunna analysera intervju-undersökningen och skapa ett 

teoretiskt djup. Att undersöka huruvida det går att applicera de mer allmänna 

forskningsresultaten på historieämnet är centralt eftersom just historielärarperspektivet är 

framträdande i syftet. 

Förhoppningsvis kan uppsatsen innebära att lärare blir mer medvetna om och problematiserar 

sin betygsättning, allt för att arbeta mot en mer likvärdig betygsättning och undervisning. 

Dessutom så kan denna uppsats förhoppningsvis vara en ingångsväg för framtida, ev. mer 

omfattande och/eller kompletterande undersökningar 

1.3 Frågeställningar 

Huvudfrågeställningarna centrerar kring lärarnas uppfattningar om likvärdig bedömning. 

Anser lärarna att skolan idag är likvärdig? Om inte, hur kommer det sig? Tror de att de själva 

blir påverkade av sin lärarbakgrund och relation med eleven när de bedömer?  

                                                           
1
 Skolverket (2007). Provbetyg-Slutbetyg-Likvärdig bedömning? Stockholm: Skolverket. 
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Hur ser lärarna på sin skolas skolkultur, och hur påverkar den? Sedan är uppsatsbedömningen 

som genomförs som inledning på intervjuerna givetvis en central del. Där testas lärarnas 

bedömning för att försöka se skillnader i betygssättningen på en lokal nivå.  

Detta leder givetvis till frågan: ”Betygsätter lärarna likvärdigt?”. Som del av detta så får 

lärarna visa vilka mål/betygskriterier de baserar sina bedömningar på i kursplanen för Historia 

A. Eftersom uppsatsen skrivs mitt under en stor förändring i skolvärlden med nya riktlinjer 

och dokument på alla plan i skolvärlden, så blir ett delmål att undersöka vad lärarna anser att 

den nya kursplanen och betygsystemet (Gy11) gör för likvärdigheten i skolan. Slutligen vill 

jag undersöka vilka påverkansfaktorer som kan vara av vikt när det kommer till likvärdig 

bedömning utöver de som redan har nämnts. 

Forskningens syn på dessa frågeställningar är också av vikt för att skapa ett större underlag, 

och undersökningsfrågorna är i princip densamma som för lärarna; är skolan likvärdig? Om 

inte, varför då? Blir lärare påverkade av sin bakgrund när de betygsätter? Påverkar 

skolkulturen betygsättningen? Jämförelsen mellan lärarnas syn på likvärdighet och 

forskningens densamma är centralt.  

1.4 Avgränsningar 

För att uppsatsen ska vara genomförbar inom den givna tiden har några avgränsningar behövts 

göras. Först och främst gäller antalet intervjuade lärare. För att skapa någon slags 

generaliseringsbarhet och även få tillräckligt med information och åsikter utan att för den 

skull ha intervjuer som tar flera timmar, så blev antalet lärare bestämt på förhand. Detta för att 

rekryteringen och intervjuerna inte skulle ta för lång tid.  

De flesta historielärare i kommunen där undersökningen skedde blev tillfrågade, dessvärre var 

det endast ett fåtal som hade möjlighet att delta. Orsaken till att majoriteten av lärarna tackade 

nej är enligt dem själva att det är en stressig tid på terminen under vilken undersökningen 

genomfördes och att tidsbrist gjorde det omöjligt för dem att vara intervjuobjekt. 

Målsättningen var att genomföra intervjuer med åtta lärare, men slutresultatet blev sju lärare.  

Under intervjuerna var det två uppsatser som skulle bedömas. Anledningen till att det blev två 

uppsatser var för att lärarna skulle kunna ställa dem mot varandra och man skulle kunna 

jämföra dessa med varandra. Genom att ha två uppsatser så kunde lärarna ge mera insyn i vad 

de tittade på när de bedömde.   
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I forskningen fanns det lite att tillgå angående de nya styrdokumentens effekt för 

likvärdigheten, vilket gjort att lärarnas åsikt och undersökningens slutsats får stå självständigt. 

1.5 Forskningsläge 

Skolverket bedriver kontinuerlig forskning för att undersöka skolornas likvärdiga bedömning 

som sedan släpps i rapporter och PM såsom ”Likvärdig bedömning i gymnasieskolan?- en 

analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg” (2009) och ”Skillnaden mellan 

betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11” (2011).  

Även Skolinspektionen har givetvis ett liknande intresse i sådana frågor, och har släppt 

material och granskningar t.ex. ”Betygsättning i gymnasieskolan” (2010). En av de främsta 

inom betygsforskningen är Kenneth Nordgren som tillsammans med Maria Jansdotter 

Samuelsson har arbetat ihop med boken ”Betyg i teori och praktik” som ofta anses vara ett av 

de främsta verken inom området. 

En avhandling som skrivits av Peter Nyström och behandlar ämnet är ”Rätt mätt på prov” 

(2004) som undersöker skolans bedömning överlag, där likvärdig bedömning givetvis spelar 

en inte obetydlig roll.  

Jönsson har skrivit boken ”Lärande bedömning” (2011) om hur lärare kan utveckla sin 

betygsbedömning och undervisning och riktar kritik mot det målrelaterade betygssystemet 

överlag. 

Helena Korps avhandling ”Likvärdighet i gymnasieskolan” (2006) har varit grund för stor del 

av forskningsunderlaget för den andra delen av undersökningen. 

 

1.6 Centrala begrepp 

Betyg: På det sätt som man mäter elevernas kunskaper inom en kurs för framtida referens när 

eleven söker in vid högskola eller behöver bevis på sina kunskaper i ett framtida yrke. Före 

Gy11 fick eleverna betygen IG (Icke Godkänt)-MVG (Mycket Väl Godkänt), men från och 

med nästa höst blir det obligatoriskt att betygsätta eleverna enligt en skala där F är lägst och A 

är bästa möjliga betyg. 

Likvärdig bedömning: Innebär att alla elever bedöms på lika grunder i skolväsendet efter sina 

kunskaper, och inte efter sin arbetsinsats, bakgrund eller relation till läraren exempelvis.
2
 Ett 

betyg i en klass ska stå helt jämbördigt med ett betyg i en annan klass. 

                                                           
2
 Skolverket, (2009). Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning.  
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Målrelaterat betygssystem: Uttryck som används för att beskriva det betygssystem som 

införts genom Lpo94/Lpf94 och fortsätter i enlighet med Gy11. Innebär att kursen har ett 

antal mål som har i förväg bestämts på nationell nivå som centrala syften inom respektive 

kurs. Eleven bedöms på hur väl de uppnår kriterier som då ska ha en rangordningsfunktion i 

och med att de representerar betygsnivåerna, och konkretiserar målen.  

 

Formativ bedömning: Begrepp många lärare nämner i sina intervjuer i uppsatsen. Innebär att 

lärarna inte betygsätter enskilda uppgifter utan endast ger riktlinjer för hur eleven kan 

utveckla sig för att nå kunskap på en högre nivå eller för att bibehålla sin standard. 

Kontinuerlig uppföljning är viktigt för att se till att eleven förstår sin situation. 

1.7 Metod 

Uppsatsen är baserad på och centrerar kring en kvalitativ undersökning som består av 

intervjuer med gymnasielärare. För att bättre kunna svara på frågeställningar och kunna 

relatera intervjuerna till etablerad forskning så har även litteratur studerats som centrerar kring 

betygssättning, likvärdig bedömning och allmänt kring läraryrket. Studier gjorda inom ämnet 

likvärdig bedömning används givetvis också som komplement för att få ett mer kvantitativt 

och allmängiltigt perspektiv på uppsatsen. 

1.7.1 Genomförande 

1.7.1.1 Intervjuerna 

Lärarna inbjöds via e-post till undersökningen, som tog runt en timme för samtliga deltagare.  

Lärarna fick själva välja tid och plats, men alla intervjuer förutom en skedde på deras 

arbetsplats under december månad. Den sista genomfördes i lärarens hem. Det blev som sagt 

sju intervjuer med lärare i olika åldrar och med olika antal år i yrket. Spridningen i skolor blev 

inte så stort, eftersom endast två skolor är representerade i undersökningen.  

En av de intervjuade, här kallad Oskar Oskarsson, var pappaledig men ska snart påbörja en ny 

anställning på Skola A. 

Det blev en utmärkt spridning på ålder och yrkeserfarenhet, dock blev könsfördelningen 

snedvriden då endast en kvinna deltog (antalet kvinnor som blev tillfrågade var ungefär 30 % 

av det totala antalet lärare inbjudna).   
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Som underförstått så var det inget urval av lärare när inbjudningar till undersökningen 

skickades ut, utan de skickades ut på måfå till skolor inom kommunen. Alla som tackade ja 

och ville vara med i undersökningen fick delta och är därmed med i denna uppsats.  

Intervjun genomfördes som så, att samtliga lärare först fick tillgång till två uppsatser som 

behandlade olika ämnen via sin e-post ett par dagar innan intervjun. Lärarna ombads att läsa 

uppsatserna för att få lite förförståelse till dem innan intervjutillfället. Uppsatserna är skrivna 

av två riktiga elever som läst kursen Historia A för max två år sedan, men uppsatserna har 

ändrats något för att skapa ett mer diversifierat material där de inte var för lika varandra i 

nivå, och för att genomläsningen inte skulle ta för mycket tid. Ett flertal uppsatser stod till 

buds, men valet föll på två uppsatser som höll sig inom ett ämne som behandlas av nästan alla 

lärare; mellankrigstiden/diktaturernas uppkomst och förintelsen. Ämnena valdes eftersom det 

var av yttersta vikt att alla lärare kunde se uppgifterna som eleverna svarade på som något 

som kändes verklighetsförankrat i alla lärares urval av epoker att undervisa om. 

Vid intervjun så arbetade läraren först med uppsatserna och bedömde dessa utifrån först 

Historia A-kriterierna och tillhörande kursplan och sedan den motsvarande historiekurs som 

läraren skulle komma att undervisa i, eller som det var mest troligt att denna skulle undervisa i 

(Historia 1a1 och Historia 1a2 eller Historia 1b). Det är viktigt att vara medveten om att alla 

betygskriterierna inte går att bedöma i en uppsats, t ex tar de inte upp svensk historia (vilket är 

ett betygskriterium från båda systemen) eller källkritik. De bedömer alltså de kriterier som de 

anser tas upp i uppsatsen. Eftersom de inte vet hur lärarens intentioner med uppsatsen, vilka 

mål som det fokuseras på, så kan de heller inte bedöma mål eller kriterier som inte behandlas i 

uppsatsen. 

De flesta lärare hade fått information om det nya betygssystemet och kursplanerna, men ingen 

av dem hade börjat betygsätta enligt Gy11 ännu. Deras erfarenhet av, och utbildning i det nya 

betygssystemet och Gy11 återkommer senare i uppsatsen. En av lärarna, Anders Andersson, 

tillämpade endast formativ bedömning och ansåg därför att han inte kunde göra en ungefärlig 

betygsbedömning.  

Under och efter betygsättningen och bedömningen så skedde en kontinuerlig diskussion, där 

lärarens tankegångar ventilerades. Lärarna fick visa på vad de hade gjort sina bedömningar; 

vilka punkter som i kursplanen och kriterierna som läraren tyckte behandlades, hur väl de 

uppnådde dessa osv.  
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Efter att denna bedömning gjorts så avhandlades lärarens syn på betygsbedömning, 

skolkultur, elevers och skolans syn på historieämnet och dennes egna bakgrunder och 

erfarenheter m.m.  

En viktig punkt att ta upp är att alla lärare hade rätt till anonymitet i uppsatsen. I en medelstor 

stad som undersökningsorten finns det begränsat med skolor med olika profiler, varför 

kommunen där skolorna ligger har avidentifierats. Detta för att det annars blir lätt att 

identifiera enskilda lärare och skolor eftersom olika bedömningsfaktorer som vi har analyserat 

är lärarens bakgrund, skolkultur osv. För att lärarna skulle känna sig bekväma med att dela 

med sig av egna erfarenheter (och ev. kritik mot arbetsplats/skolsystem/ledning) så har alla 

namn fingerats, skolnamnen likaså och orten har avidentifierats. För att kunna diskutera 

skolkulturen så kan det vara viktigt att veta vilken sorts program som finns på skolan, vilket 

gör att identifieringen blir lätt att göra om man vet vilken kommun som avhandlas. Syftet med 

uppsatsen är ju inte som bekant att peka ut enskilda orter/skolor/lärare utan att visa på ett 

möjligt problem som finns i skolvärlden och därför i samhället. 

1.7.1.2 Källmaterial 

Huvudmaterialet är givetvis intervjuerna och de utgör kärnan i uppsatsen. Utöver dessa så har 

främst Skolverkets rapporter använts för att bidra med kvantitativt material, och då främst 

”Likvärdig bedömning i gymnasieskolan?”
3
, ” Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig 

bedömning”
4
 och ”Provbetyg-slutbetyg-likvärdig bedömning?”

5
 och Skolinspektionens 

granskning ”Betygsättning i gymnasieskolan”
6
. Även forskares böcker om likvärdig 

bedömning har givetvis bidragit med sin kunskap inom ämnet, då främst det redan nämnda 

verket av Maria Jansdotter Samuelsson och Kenneth Nordgren ”Betyg i teori och 

praktik”(2008) samt den ovärderliga källan ”Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, 

nationella prov och social reproduktion” (2006) av Helena Korp.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Skolverket (2009b). Likvärdig betygsättning i gymnasieskolan?:En analys av sambandet mellan nationella 

prov och kursbetyg. Stockholm: Skolverket. 
4
 Skolverket (2004). Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig bedömning. Stockholm: Skolverket. 

5
 Skolverket (2007). Provbetyg-Slutbetyg-Likvärdig bedömning? Stockholm: Skolverket. 

6
 Skolinspektionen (2010). Betygsättning i gymnasieskolan. Stockholm: Skolinspektionen. 
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1.7.2 Deltagarna 

 Oskar Oskarsson: man, 30-årsåldern, ungefär fem år aktiv som lärare, då både som 

obehörig och behörig vikarie med både korttids- och långtidsvikariat. Utbildad till 

religions- och historielärare. Påbörjar sin första tillsvidare-tjänst i januari på Skola A.  

 Hampus Hampusson: man, 60-årsåldern. Nästan 40 år som lärare. Utbildad till 

historielärare. Arbetar på Skola A. 

 Jakob Jakobsson: man, 40-årsåldern. 13 år i yrket. Utbildad till lärare i historia. 

Arbetar på skola A. 

 Anders Andersson: man, 40-årsåldern. Åttonde året som lärare. Utbildad historia- och 

samhällskunskapslärare. Arbetar på skola B.  

 Anna Annasdotter: kvinna, 30-årsåldern. Har arbetat som lärare i tio år. Utbildad 

svenska- och historielärare. Arbetar på skola B.  

 Martin Martinsson: man, 30-årsåldern. Lärare i åtta år, varav ett år föräldraledig. 

Utbildad historielärare. Arbetar på skola A.  

 Fredrik Fredriksson: man, 30-årsåldern. Lärare i fyra år. Arbetar på skola A.  
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2. Undersökning 

Först kommer lärarnas åsikter kring forskningsfrågorna behandlas, och sedan hur litteraturen 

och forskningen i övrigt ställer sig till dem. Jämförelsen mellan de båda återfinns i 

slutsatserna.  

2.1 Forskningsfrågorna enligt lärarna  

2.1.1 Är skolan likvärdig för alla elever idag? Om inte, vad beror det på? 

Alla lärare hade ett klart och tydligt svar på första frågan. ”Nej”. 

Oskar Oskarsson tror att det kan bero på skolkulturen, att den skapar en kollektiv samsyn på 

hur bedömningarna ska ligga på skolan. Denna skolkultur kommer bl. a utav vad för slags 

elever som går på skolan; om det är yrkesförberedande program eller studieförberedande 

program på skolan och fördelningen mellan dessa om det finns både och.  

Anna Annasdotter anser att godkänt-gränsen ofta förskjuts och görs mer lättåtkomlig för 

eleverna för elever på yrkesförberedande program. Eftersom de inte läser ett teoretiskt 

program så kan de inte förväntas ha samma standard som elever med teoretiska ämnen som 

fokus i sin utbildning, anser Annasdotter. Martin Martinsson anser även han att olika program 

inom skolan har olika kunskapsstandarder för respektive betygssteg och även, som tidigare 

nämnt, olika skolor.  

Jakob Jakobsson tror att i praktiken så blir systemet ganska relativt, man ger oftast ut lika 

många av de olika betygen, men kraven anpassas efter hur genomsnittseleven är. Om, som 

klass, eleverna når en lägre nivå kunskapsmässigt så anpassas betygen efter det. Fördelningen 

av betygen är alltså nästan densamma, men kraven höjs och sänks med klassens kapacitet.   

Denna skolkulturella påverkan kunde, enligt Jakob Jakobsson, komma från diskussioner med 

andra lärare om hur de betygsätter och därmed ett framarbetande av en lokal och informell 

bedömningsplan. Många av lärarna samarbetade med kollegorna vid betygsättningen i form 

av gemensam bedömning och konsultationer i enskilda fall. Detta kan givetvis göra 

betygssystemet mer rättsäkert på skolan, men bedömningen kan dock avvika på en skolnivå 

från resten av kommunens och landets skolor och så man skapar ett isolerat system som ger 

ett intryck av att vara rättsäkert.  
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Hampus Hampusson undervisar främst elever med en funktionsnedsättning. Detta gör, anser 

han, att han håller dem på andra nivåer än hur han hade bedömt elever utan 

funktionedsättning eftersom de funktionsnedsatta eleverna oftast har svårt för skriftliga 

uppgifter. Eftersom han undervisar små grupper så är han osäker på om han faktiskt sätter 

dem till olika standard (efter lite betänketid), han examinerar dem istället på andra saker och 

låter eleverna visa prov på sin kunskap i kontinuerliga diskussioner snarare än i skriftliga 

uppgifter där hans elever ofta har svårare att uttrycka sig.  

Lärarna visar sig alltså vara rörande överens om att det finns skillnader mellan skolorna. 

Några påpekade skillnader inom skolan också, att olika program hade olika krav ställda på sig 

för att nå betygen. Hälften ansåg att de själva bedömde helt likvärdigt, medan hälften ansåg 

att de påverkades av olika faktorer när de betygsatte elever. Flertalet av de sistnämndas 

uppfattning var dock att det främst var godkänt-nivån som var ”höj-och sänkbar” medan de 

högre nivåerna var mindre påverkansbara i deras egen undervisning. De lärare som ansåg 

själva att de inte bedömde helt likvärdigt ansåg oftast att problematiken låg i om en elev 

verkligen har arbetat hårt men trots allt inte till fullo uppnår sitt mål, då är det lätt att bli lite 

generös, när det står och väger mellan olika betyg. Flit och ambition var alltså 

bedömningsgrunder som vägde in tyngst förutom själva kunskaperna. 

De ”opåverkade” lärarna likväl som de ”påverkade” lärarna trodde att de yttre faktorerna 

påverkade de flesta andra lärare. Hampus Hampusson har många år i yrket och tror att 

erfarenheten har gjort att han påverkas mindre av yttre faktorer än andra. Oskar Oskarsson 

tror definitivt att han blir påverkad i sin bedömning, referensramarna utökas med antalet 

elever man undervisat anser han, och hans ringa erfarenhet som utbildad lärare gör att hans 

elever påverkar honom till viss del högre i utsträckning än andra. 

Fredrik Fredriksson ser det som naturligt att man bedömer olika elever olika, av 

medmänskliga skäl. Han anser att humanistiska tankar bör spela in och påverka vid 

bedömning, att man är mer generös mot elever som behöver det. Han anser att tanken med 

skolan är att skapa ett bättre samhälle och att hjälpa människor står över kursplan och 

kriterier. Därför tycker han att det är godtagbart att vara lite generös med betygen för de som 

behöver extra hjälp och stöd. På det sättet så kan man definitivt bedöma det som att 

Fredriksson blir påverkad av sin relation till eleven i sin betygsättning. Ingen av de andra 

lärarna tog upp relationen till eleven som en potentiell risk till olikvärdig bedömning.  
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Det som framkallade olikvärdigheten ansåg många annars var den numera konkurrensutsatta 

skolan. För att prestera väl i mätningar kan lärarna utsättas för omedveten eller medveten 

press från ledningen, vilket i de flesta intervjuerna var den faktor som lärarna trodde spelade 

störst roll. Genom att vara generösa med betygen söker sig hypotetiskt fler elever till skolan 

vilket gör att skolan får ta del av mer skolpengar. Detta ansåg alla lärarna var ett stort 

problem, att på vissa skolor behöva känna press från skolledningen. En av lärarna på skola A 

hade fått höra hur en kollega på skolan utsatts för uppenbar press från skolledningen att höja 

en elevs betyg, men annars tog denna påverkan mer implicita uttryck än så och var mer en 

känsla som lärarna upplevde. Den press som skolorna utsätts för i och med kampen om 

eleverna, påverkar givetvis inte bara skolledningen utan mer diffust även lärarna. Lärarna 

själva riskerar givetvis att förlora sina arbeten om skolan inte rekryterar tillräckligt med 

elever. Detta kan möjligen påverka betygsättningen. 

Detta tog sig uttryck vid en stormig debatt som förts på sistone inom skolvärlden; om en 

rektor på ett kommunalt gymnasium utan de specifika ämneskunskaperna som gått in och 

ändrat betyg på nästan tjugo elever. De lärare som tog upp händelsen såg det som ett tecken 

på att rektorn försökte dra ner på antalet elever med icke godkänt på skolan och därmed gick 

över huvudet på ämneslärarna.  

2.1.2 Hur påverkar det nya betygssystemet och kursplanerna likvärdigheten i skolan? 

De flesta lärarna uppskattar det nya betygssystemet med fler bedömningssteg, eftersom det 

enligt lärarna gör det lättare att bedöma. Oskarsson beskrev det som ”lite ångestbefriande” 

eftersom skillnaden mellan olika betygssteg inte blev så dramatisk som tidigare. Dessutom så 

nämnde ett flertal att det nya systemet blev rättssäkrare eftersom det var mer nyanserat, med 

färre gränsfall. Mindre utrymme att vara ”snål” eller ”generös” med betygen på grund av 

tvekan, enligt lärarna.  

Även den nya kursplanen i Historia 1a1/1a2 är en positiv utveckling tycker Fredrik 

Fredriksson eftersom samma material gör att alla lärare är medvetna om vad som förväntas 

lära ut. Anna Annasdotter instämmer och uppskattar tydligheten. Hon anser att det skapa en 

mer unison och mindre diversifierad skola när man har samma undervisningsurval, även om 

hennes examinationssätt är mer praktiska och kreativa än normalt. Martin Martinsson håller 

dock inte med, han föredrar att ha mer svängutrymme som lärare i sin undervisning. Han 

anser dessutom att lärarkåren är ganska enig i sitt förhållningssätt till kursplanen.  
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Martinsson berättar att han haft en kollega som var helt ”fräsch” (dvs. ny i yrket och 

nyutbildad) men trots det så hade nykomlingen och de mer erfarna kollegorna en god samsyn, 

vilket han tolkar som ett tecken på att skolkulturen inte påverkat lärarna på skolan särskilt 

mycket.  

Oskarsson håller med Fredriksson och Annasdotter och anser att den nya kursplanen är 

positiv. Han tycker om att betygskriterierna innebär endast ett växande omfång av kunskap så 

att säga, medan det förra systemet blev väldigt diffust då formuleringarna av kriterierna var 

olika på alla nivåer. Det blir mycket tydligare med Gy11 eftersom man kan använda sig av 

nyckelfraseringarna som ändras i betygsstegen. Minskad förvirring leder till högre kvalitet 

och minskad risk för olikvärdighet ansåg flertalet lärare. 

Det viktiga är dock att man får adekvat utbildning i vad de nya kursplanerna innebär, så att 

man för en dialog om nyckelbegreppen. Alla lärarna förutom Hampusson, som kommer gå i 

pension innan det börjar användas, har fått utbildning som de i nuläget anser är tillräcklig. 

Finns det ett behov av vidare utbildning så dyker det sannolikt upp efter att kursplaner och 

betygssystem sätts igång i praktiken. En problematik som tre av lärarna upplevt är dock att de 

främst utbildats i deras andra ämne/n. En tyckte det var tillräckligt eftersom 

kursplanesystemet med dess formuleringar även går att applicera på det ämne vederbörande 

blivit utbildad inom, medan de andra två känner sig något osäkra på bedömningen inom 

historieämnet.  

2.1.3 Betygsättningen av uppgifterna 

 

 

 

Tabell 1. Lärarnas 

betygssättning av de två 

uppsatserna som de skulle 

bedöma 

 

Lärare Mellankrigstiden Förintelsen 

Hampus Hampusson VG VG 

Anna Annasdotter G/D G/E 

Martin Martinsson G/D VG/C 

Jakob Jakobsson VG/C VG/D 

Anders Andersson Bedömde ej Bedömde ej 

Oskar Oskarsson VG/C G/E 

Fredrik Fredriksson G/D VG/D 
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I tabellen kan man se vad för betyg lärarna satte på de två uppsatserna. De ombads att 

betygsätta enligt det äldre systemets betygsättning och även det nya betygssystemet som 

ingen av lärarna ännu har börjat använda i praktiken.  Anders Andersson ville inte betygsätta 

eftersom han kände sig obekväm med det p.g.a. att han endast tillämpar formativ bedömning 

under terminerna sedan många år. Hampus Hampusson har inte utbildning i det nya systemet 

eftersom han går i pension innan det börjar användas, och ville därför inte betygsätta enligt 

Gy11s betygssystem. Anders Andersson gav inte någon direkt betygsättning men visade dock 

på målen vad han ansåg hade uppnåtts och vad som behövde arbetas mer med.  

Resultatet visar en oenighet bland lärarna. Ungefär hälften ansåg att uppsatsen om Förintelsen 

höll en högre standard, och hälften ansåg att uppsatsen om mellankrigstiden höll en högre 

standard. Svaren pendlade hela tiden mellan G-VG-nivån, och dess motsvarigheter i Gy11-

systemet (E-C). Majoriteten utpekade samma betygskriterier som helt eller delvis eller inte 

alls uppfyllda (dock bör det påpekas att alla betygskriterier givetvis inte gick att uppfylla i 

uppsatserna) i sin detaljerade bedömning, men kom ändå till olika slutsatser. 

Trots att lärarna ansåg att det nya systemet var tydligare i sin definiering så var det samma 

problem där; även om lärarna pekade på samma punkter så kom de till olika slutsatser. 

Eftersom dessa uppsatser, likt de flesta andra, visade olika kvaliteter på olika nivåer, så var 

det oftast en avvägning för lärarna att välja vilket betyg som skulle sättas.  

Många ansåg som sagt att det var lättare med ”mellanbetygen” (B och D) i det nya systemet 

eftersom det då fanns utrymme för gråzoner. Dock visade sig inte det nya systemet vara 

någon större faktor för en mer unison bedömning, enligt tabellen.  

Anna Annasdotter visade sig vara jämförelsevis restriktiv med betygen, tvärtemot vad hon 

själv (och andra) under intervjun trott; att det var lättare att få betyg på ett gymnasium med 

praktiskt inriktning eftersom det fanns en annan historiekunskapsmässig standard på praktiska 

program i jämförelse med teoretiska program. Anna Annasdotter trodde att det var lättare att 

få godkänt på skolan, dock att det var lika förutsättningar för att få högre betyg som på andra 

skolar. En brasklapp är dock på sin plats; eftersom hon var den enda som gjorde bedömningen 

från sin skola så kan det vara svårt att veta huruvida hennes respektive bedömning beror på 

hennes person eller skolkulturen.  
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2.1.4 Skolkulturen på undersökta skolor 

Anna Annasdotter och Anders Andersson arbetade på samma skola men hade skilda åsikter 

om sin skolkultur. Anna Annasdotter ansåg att de teoretiska ämnena lätt förbisågs av kollegor 

och skolledning och att det låg ett större fokus på de praktiska ämnena, medan Anders 

Andersson ansåg att historieämnet inte brukade bortprioriteras, men att det var sant att det låg 

mer fokus på karaktärsämnena (ämnen som var programspecifika). Båda ansåg att man 

behövde anpassa undervisningen efter elevtypen på skolan, där ofta mer teoretiskt 

lågmotiverade elever brukade studera.  

Anders Andersson brukade till exempel prata mycket om historia som de kunde lätt kunde 

relatera till; deras framtida yrkes historia och angränsade ämnen. Anna Annasdotter berättade 

att hon ofta examinerade på annorlunda sätt (mer kreativt arbete och färre skriftliga prov) än 

vad hon trodde att kollegorna gjorde på andra, mer teoretiskt inriktade skolor.  

Annasdotter ansåg också att det bland elever kunde skönjas en anti-teoretisk anda, där 

eleverna inte riktigt vågade vara högpresterande i historia av risken för att utsättas för misstro 

från kamrater. Eleverna ”får inte” tycka att de teoretiska ämnena är intressanta. Elever som 

går på programmet P på skola B kan förväntas ha ett högre intresse för ämnet (och är även 

viktigt för dem efter sin gymnasietid i sitt arbetsliv), även om P är inom det praktiska fältet, 

och på P hålls eleverna för en högre standard än resten av eleverna på skolan.  

Anders Andersson anser, som tidigare nämnt, att eleverna ofta verkar anse att historia är lite 

av ett nödvändigt ont. Man vill ha en komplett examen, därför strävar de flesta efter ett 

godkänt, men ibland saknas motivationen för att sträva högre än så.  

Skolan där resterande lärare verkar, är en skola med enorm vidd. Det finns praktiska program, 

teoretiska program och även en stor sektor för elever med funktionshinder. Skolans etniska 

och programmässiga diversitet anser många av de intervjuade lärarna skapar en dynamisk och 

accepterande miljö.  

Hampus Hampusson anser dock att skolans status har sjunkit de senaste årtiondena och att 

eleverna är svagare i ämnet nuförtiden, det kan enligt Hampusson bero på att skolan har en 

hög andel med elever som har utländsk bakgrund och många nysvenskar. Detta menar han har 

gjort att en högre andel av eleverna har problem med svenska språket när de är relativt 

nyanlända och därför får det svårare att följa undervisningen.  
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Hans elever är dock ofta entusiastiska inför ämnet, likaså visar kollegor som jobbar inom 

andra ämnen mycket intresse för historieundervisningen. 

Jakob Jakobsson menar att eleverna har svårt för rutinuppgifter och föredrar ett mer kreativt, 

underhållande och varierande arbetssätt vilket sätter lite press på skolans lärarkår. Fredriksson 

anser att läsförståelsen har sjunkit i stort, och därför reagerar skolans elever negativt på 

traditionella skriftliga och läsförståeliga uppgifter. 

Jakobsson, Fredriksson och Martinsson hävdar alla tre att det i historieämnet inte visas 

särskilt mycket engagemang från skolledning. Ämnet förväntas ”rulla på” och vara 

välfungerande helt enkelt. Dock önskar både Fredriksson och Martinsson mer samarbeten 

över programgränserna, men tycker att det är svårt att finna tiden och intresset från kollegorna 

som har samma tidsbristproblem. Bland historielärarna så blir inte de pedagogiska samtalen 

en prioritet i deras pressade situation, speciellt inte bland lärare som har historia som sitt 

”andraämne”, det vill säga det ämne de undervisar mindre i, har mindre ansvar för eller inte 

känner lika varmt för. 

Detta leder till en viss isolering mellan avdelningarna och arbetsrummen. Detta kan kanske 

vara en av orsakerna till den ganska ojämna bedömningen; att det endast diskuteras med de 

geografiskt närmaste historiekollegorna och sällan med hela historielärarkollegiatet på skolan. 

Eftersom allas bedömningar inte var klara vid intervjutillfällena så kunde inte lärarna 

reflektera över denna slutsats, men eftersom flera av lärarna ansåg att de påverkades av 

diskussioner med kollegorna så kan det vara en relevant tanke.  

2.2 Forskningsfrågorna enligt litteraturen 

Slutsatser kring huruvida skolan är likvärdig är högst beroende av undersökningssättet. 

Skolverket har arbetat främst med att undersöka skillnader i resultat på nationella provet och 

sedan samma elevers kursbetyg, för att ge en fingervisning om hur ”generösa” lärare är med 

betyg och för att kunna se skillnader och likheter mellan ämnen och skolor. I en omfattande 

studie från 2007 kom Skolverket till slutsatsen att det fanns stora skillnader i slutbetyget och 

resultatet på nationella provet i årskurs nio, något som sågs som indikation på att 

betygsättningen inte var helt likvärdig. Som ensam faktor går det givetvis inte att döma skolor 

genast, eftersom skillnaden bl.a. kan bero på att elever har fått stöd efter nationella provet för 

att utvecklas vidare.
7
  

                                                           
7
 Skolverket (2007) Provbetyg-slutbetyg-likvärdig bedömning? Stockholm: Skolverket. s. 18 
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Dessutom kan motsatt situation, att alla elever får precis samma slutbetyg som provbetyg vara 

problematisk, eftersom det kan betyda att nationella provet väger alltför tungt i 

betygsättningen. Skolverkets granskning visar att det finns viss validitet i teorin att det är 

svårare att få högre betyg på skolor med ett högt snitt. Skolans nuvarande konkurrensutsatthet 

anser Skolverket inte påverkar betygsättningen (även om Skolverket där säger att man 

behöver mer underlag för att helt avvisa den hypotesen). Det finns inte heller belägg för att 

friskolor sätter högre betyg än kommunala skolor. Studien visar dock att den ganska 

omfattande nettoavvikelsen mellan nationella provet och slutbetyget kan bero på att lärare 

gärna godkänner elever på kurser trots att de fått Icke Godkänt på nationella provet.
8
 I 

intervjustudien som Skoverket genomförde så var det flera lärare som satte Godkänt trots att 

eleven inte nått upp till alla kunskapskriterierna.
9
 Undersökningen gjordes som bekant i 

årskurs 9, men resultatet kan vara applicerbart även på gymnasiet.  

 

De flesta andra har kommit till helt andra slutsatser än föregående undersökning från 

Skolverket. Nordgren hänvisar till en studie av Cliffordson och Berndtsson studier visar att 

mindre skolor och friskolor ofta ger högre betyg än kommunala och större skolor.
10

 Korp 

stöder detta påvisande, och menar att högre betyg utdelades i friskolor, på orter med fler än ett 

gymnasium (p.g.a. konkurrens), på yrkesprogram, i högre socialgrupper och bland elever med 

svensk bakgrund.
11

  

På yrkesprogrammen sjunker gränsen för godkänt, och på de högre betygsnivåerna så skedde 

en konstant inflation, dock var det sistnämnda gemensamt för alla program.
12

 Inom de 

praktiska programmen så sätts slutbetyget generöst för att inte förstöra elevens framtida 

chanser i yrkeslivet, dock så sätts de kontinuerliga proven på en mer restriktiv nivå.
13

 

 

Betygsinflationen kan bero på att det målrelaterade systemet har både utvärderings- och 

urvalsfunktion, och i konkurrensen bland skolor så blir det endast betygsnivån som kan påvisa 

kvaliteten på en skola för den oinsatte.
14

  

                                                           
8
 Skolverket (2007) Provbetyg-slutbetyg-likvärdig bedömning? Stockholm: Skolverket. s 65 

9
 Ibid. s 73 

10
 Nordgren, K. (2008). Betyg i teori och praktik. Malmo: Gleerups. s 57 

11
 Korp, H. (2006). Lika chanser på gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. 

Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. s 78 
12

 Ibid.  s 79 
13

 Ibid. s 80 
14

 Ibid. 79 
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Jönsson kritiserar betygssystemets urvalsfunktion, eftersom han anser att det är svårt att få 

”till stånd en sådan samsyn kring vad språkligt formulerade utsagor innebär, att betygen blir 

jämförbara”.
15

 Nyström argumenterar att det inte bara är själva betygets funktion som är 

problemet, utan även att de tekniker som finns för bedömning gör att det inte går att uppfylla 

det högre syftet med bedömningen.
16

 

Skolverket har skapat en handlingsplan för att göra målen mer konkreta och öka 

användbarheten. I ”Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig bedömning” så medger 

Skolverket att man inte har arbetat tillräckligt för att se till att lärarna helt har förstått 

kursplaner och kriterier som lett till att det finns stora skillnader i betygsättningen.
17

 I en 

annan rapport från samma källa så påpekar man att det inte är bara uttolkningen av målen och 

betygskriterier som är ett problem, utan att det är även viktigt att man klargör hur man 

bedömer att en elev har uppnått ett kriterium.
18

 

Alla är alltså rörande överens om att ett stort problem i skolan idag är att det målrelaterade 

betygssystemet med mål och kriterier har svårigheter i sin lokala applicering.  

Korp refererar till en undersökning av Kroksmark som slår fast att de riktlinjer som man vid 

införandet av målstyrt betygssystem ansåg var helt nödvändiga för att betygssystemet skulle 

bli fungerande inte är gjorda på rätt sätt; riktlinjerna är fortfarande alltför vaga och otydliga 

för att läraren ska kunna använda sig av dem.
19

 

Skolverket ser att det som främst behöver utvecklas är dialogen lärare emellan om bedömning 

och betyg.
20

 Medbedömning är givetvis en form av pedagogisk diskussion, och är en av 

lösningarna som Skolinspektionen föreslår för att öka likvärdigheten i skolan.
21

 

 

Bedömning och betygssättning är inget som är statiskt utan en  

färskvara som hela tiden behöver fördjupas och breddas genom  

diskussion och reflektion. Lärarna behöver ges möjlighet att i  

grupper med kollegor inom och utom ämnet, programmet och  

skolan reflektera kring bedömning och betygssättning.
22
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Skolinspektionen anser alltså att det är av största vikt att man har kontinuerliga diskussioner 

som lärare för att säkerställa en likvärdig bedömning, något som brister i dagens skola. Som 

bekant ligger alltså ansvaret på lärare och rektorer för att ha dessa diskussioner för att kunna 

utforma lokala handlingsplaner och konkretisera Skolverkets direktiv. Dock är det på rektorn 

som huvudansvaret ligger, att se till att lärarna har tid och utrymme att diskutera betyg och 

betygsättning.
23

 Korp hänvisar dock till Lindberg som undersökt vem det är som tar initiativ 

till medbedömning och betygsdiskussioner och finner att det i grundskolan oftast, som sig 

bör, är på rektorns initiativ men på gymnasieskolan så är det nästan uteslutande så att lärarna 

själva får organisera sina bedömningsdiskussioner.
24

 

 

En annan omdebatterad faktor är lärarens syn på sina elever och dess effekt på 

betygsättningen. Det är lärarens ansvar att sortera bland intrycken och bedöma eleven, och att 

denne ensam står för ansvaret att se till att ge en objektiv bedömning av elevens kunskaper. 

Yttre faktorer (som inte ska betygsättas) som ambitionsnivå, flit, närvaro, personlighetsdrag 

och fysiska attribut påverkar bedömningen olika mycket beroende på vem läraren är och 

dennes syn på bedömning.
25

  

”…Prov enbart är ett supplement till den ordinarie undervisningen där elevers kunnande visar 

sig i observationer, diskussioner, loggböcker och läxförhör”
26

  

Läraren måste utveckla en förmåga att se bort från de oväsentliga förmågorna och istället 

bedöma kunskapen objektivt i sin klassrumsvardag. I Skolverkets handlingsplan för likvärdig 

bedömning så har man kommit fram till att de yttre, icke-betygsgrundande, faktorerna spelar 

en större roll vid betygsättning i gymnasieskolan på praktiska program snarare än på 

studieförberedande.
27

  

Enligt Skolinspektionen så tror elever ofta att sådana faktorer spelar in vid betygsättning. Sex 

av tio elever trodde att närvaron påverkade betyget, och drygt en fjärdedel av eleverna trodde 

att nyss nämnda faktorer påverkade betygsättningen.
28
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Ungefär samma mängd elever trodde att de fått andra betyg om de läst ett annat program.
29

 

Korp skriver att studier gjorda bevisar att faktorer som påverkar den individuella 

betygsättningen är var och när man studerat på gymnasiet, ens sociala och etniska bakgrund 

samt val av program.
30

 

 

Nästan tre fjärdedelar av de intervjuade eleverna tror att betygen varierar beroende på vilken 

lärare som sätter dem.
31

 Detta är något som även Nordgren tror; att lärarens bakgrund kan ge 

effekt på betygsättningen, eftersom det påverkar deras förståelse för och syn på eleverna.
32

 

Jönsson bekräftar i princip detta; ” Det finns alltid en viss grad av subjektivitet i 

bedömningen…”
33

 

 

Något som visat sig vara av stor betydelse är elevens programval. Forskningen har kommit till 

slutsatsen att a) kärnämneslärare sänker ambitionerna för yrkesprograms-elever
34

  b) i och 

med att läraren i samråd med eleverna ska utforma undervisningen så sänks nivån för 

undervisningen på praktiska program
35

 och det innebär att c) eleverna inte får möjlighet att 

bevisa sin kunskap som når högre mål, genom att undervisningen exkluderar nödvändiga 

element för de högre betygen. Eleverna uppmuntras därigenom inte sträcka efter de högre 

betygen.
 36

 Nyström utökar debatten genom att referera till en artikel som kommit till 

slutsatsen att lågpresterande elever som studerar i en grupp med hög motivationsnivå höjer sin 

kunskapsnivå markant jämfört med elever som placerades i grupper med en lägre 

ambitionsnivå.
37

  Detta gör alltså att den sänkning av ambitionsnivån som lärarna gör för 

lågpresterande grupper är en s.k. björntjänst, eftersom lågpresterande elev utvecklas mer i en 

grupp med en pådrivande och ambitiös lärare och grupp.  
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Läraren riskerar dessutom att bli ”hemmablind” för kunskapsnivåerna om de endast 

undervisar ett visst program. Detta kan som sagt leda till att elever på yrkesprogram får lägre 

krav på sig i kärnämnena, medan elever på studieförberedande program får för höga krav 

ställda för de olika betygsnivåerna.
38

 Därför är det viktigt att lärarna samverkar över 

programgränserna för att etablera jämställda bedömningar.  

 

Korp får sammanfatta detta kapitel i och med följande citat:  

Systematiskt samarbete inom och mellan program och skolor  

om bedömning är förutsättning för likvärdig bedömning i ett  

decentraliserat målstyrt system. För detta krävs ledarskap och 

 en organisation som stöder samverkan, men också tid.
39
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3. Slutsatser och diskussion 

3.1 Slutsatser 

Undersökningen visade att lärarna allt som oftast hade samma uppfattning av vilka mål som 

kunde appliceras på uppgifterna, och hade en relativt unison bild av vilka kriterier som var 

uppfyllda. Dock så kom lärarna ändå till olika slutsatser i sin bedömning, vilket är ett viktigt 

resultat för studien. Detta verifierar Jönssons kritik mot systemet; det är svårt att få ”till stånd 

en sådan samsyn kring vad språkligt formulerade utsagor innebär, att betygen blir 

jämförbara.”
40

 Detta kan bero på att kriterierna inte är formulerade på ett bra sätt, lärarna har 

inte genomgått tillräckligt med utbildning (trots att de ansåg motsatsen själva) eller så är 

lokala styrdokument antingen missvisande eller otillräckliga.  

 

Skillnaden i betygsättningen var lika stor i det gamla och det nya betygssystemet, vilket gör 

att det nya betygssystemet inte verkar ha bidragit nämnvärt till en mer likvärdig bedömning. 

Lärarna upplevde det nya systemet som en väg mot en mer likvärdig bedömning, eftersom 

stegen blir mindre dramatiska, men detta verkar alltså vara en rökridå eftersom lärarnas 

bedömning var lika ojämn trots den utbildning i Gy11-systemet lärarna fått ta del av och 

medföljande ämnesspecifika pedagogiska diskussioner. Bristen på utveckling mot en mer 

likvärdig bedömning kan bero på tre orsaker: antingen är inte pedagogiska diskussioner lika 

värdefulla för likvärdig bedömning som Skolinspektionen
41

 och Skolverket anser
42

, och man 

måste förändra styrdokumenten i grunden; utbildningen i sig verkade bara för ett mer 

likvärdigt slutbetyg, och verkade inte för en mer likvärdig bedömning i enskilda uppgifter 

som de lärarna fick ta del av och bedöma i denna uppsats; utbildningen har inte varit 

tillräckligt omfattande, oavsett lärarnas ståndpunkt eller så kan detta bero på att systemet med 

dagens utformning helt enkelt inte kan bli mer likvärdigt än vad det är idag. Dock behöver 

dessa orsaker undersökas i en mer omfattande undersökning för att kunna bekräfta eller 

förkasta teorierna. En annan orsak som lärarna lyfte fram var att de endast genomgått 

utbildningen som representanter för ett annat undervisningsämne, vilket kan innebära att 

lärarna missat ämnesdidaktiska aspekter och därför har svårigheter att applicera sin kunskap i 

Gy11 på historieämnet. 
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Lärarna tror att konkurrensutsattheten är den faktor som påverkar betygsättningen mest, något 

som Nordgren stödjer
43

 men Skolverket går emot (om än tveksamt)
44

. Skolverkets 

undersökning är dock baserad på undersökningar i årskurs nio, vilket gör att denna faktor är 

mindre betydelsefull där eftersom det är högre konkurrens mellan skolor på gymnasienivå.
 

Lärarna ansåg dessutom att skolans ledning ofta var en pådrivande faktor i betygspressen där 

lärarna uppmuntrades att vara generösa, vilket inte behandlats i någon större utsträckning. 

Vad detta beror på är inte undersökt. Ledningen brister också i sitt uppdrag att uppmuntra 

samtal lärare emellan för att öka likvärdigheten vilket stöds av både litteraturen
45

 och 

intervjuerna. Historieämnet uppmärksammas inte direkt av skolledningen och av rektorer, 

ämnet förväntas ”rulla på” enligt intervjuerna. Detta gör att det är sällan historieämnet får 

anledning att granskas och betygsättningen diskuteras såvida inte enskilda eldsjälar sätter 

igång detta.  

 

Vissa lärare blir mer påverkade mer än andra i sin betygsättning, vilket både intervjuerna och 

forskningen stöder. Detta kan dels bero på att unga lärare skapar sig en referensram kring 

betygsnivåerna (som i fallet med Oskar Oskarsson)eller så kan lärarna blir ”hemmablinda” 

om de undervisar i ett program eller har en viss typ av elever hela tiden, vilket kan göra att 

varierande kunskapsnivåer inom programmen skapar en ny kunskapsstandard för läraren och 

eleverna betygsätts därefter. Annasdotter var dock undantag från teorin, som lärare för 

yrkesförberedande program, då hon var restriktiv med betygen i jämförelse med lärare för 

studieförberedande- eller andra yrkesförberedande program. Detta är snarare ett tecken på att 

Annasdotter inte var särskilt mottaglig för denna hemmablindhet än att teorin om 

hemmablindhet inte är valid, eftersom omfattande forskning och intervjuerna stöder den.  

I Skolverkets undersökningar har man jämfört nationella prov-resultat och slutbetyg, och 

funnit att det speciellt inom yrkesprogram är en väldigt stor betygsskillnad speciellt i 

matematik. Intervjuer med lärarna bekräftar detta även inom historieämnet, anledningen anges 

vara att man hellre, så att säga, friar än fäller elever.  
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Inte alla instämmer heller med att man endast bör bedöma efter kunskaperna, Fredriksson 

anser att skolan som en värdegrundande institution också bör ha ett filantropiskt syfte, där 

betygen blir ett medel för läraren att hjälpa eleven i framtiden. Därför anser Fredriksson att 

man bör se bortom elevens kunskaper och även använda betyget som en motiverande och 

behjälplig faktor.  

 

Undersökningen har visat att lärarna anser sig kapabla att se bortom elevernas yttre 

omständigheter så som flit, ambition, klassrumsnärvaro m.m., men forskningen motbevisar 

detta och menar att lärare i stort lägger vikt vid detta, speciellt på yrkesförberedande program. 

I intervjuerna med lärarna som undervisade elever på ett yrkesförberedande program så 

framgick de att man försökte göra historieundervisningen och bedömningen mer praktisk, 

vilket kan innebära att lärare generellt har svårare att bedöma eleverna objektivt bortom yttre 

omständigheter när de inte har lika mycket skriftligt underlag. Något som man därför kan 

behöva utveckla i lärarutbildningar och kompetensutvecklingar är den kontinuerliga 

klassrumsbedömningarna och icke-skriftliga examinationer. Som lärarstudent så framgår det 

tydligt att i betygsundervisningen så har den sortens faktorer inte en framträdande roll, trots 

att det framgår klart och tydligt i läroplanen att elever även ska bedömas på sådana.  

 

Lärarna (speciellt på yrkesförberedande program på både skola A och B) påverkade ofta 

undervisningen beroende på grupp i motiverande syfte för att verklighetsförankra ämnet bland 

eleverna, dock visar Korp
46

 och Skolinspektionen
47

 att det är risk att den sänkta nivån bland 

yrkesprogramelever kan leda till att det inte får möjlighet att bevisa kunskaper från högre 

nivåer, eller att elever inte utvecklas maximalt som de enligt Nyström gör i en ambitiös grupp 

i motsats till i en lågmotiverad grupp med en mindre motiverande lärare.
48

 Det blir alltså en 

avvägning där läraren måste se till att möta eleverna i deras situation utan att för den delen 

sänka ambitionerna.  

 

 

 

 

                                                           
46

 Korp, H. (2006). Lika chanser på gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. 

Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. s 77 
47

 Skolinspektionen (2010). Betygsättning i gymnasieskolan. Stockholm: Skolinspektionen. s 16 
48 Nyström, P. (2004). Rätt mätt på prov: Om validering av bedömningar i skolan Umeå: Pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet. s 29 



Sara Sundberg Likvärdig bedömning i praktiken Sida 24 av 32 

3.2 Diskussion 

Forskning om likvärdig bedömning inom historieämnet är otroligt svår att finna. Den främsta 

faktorn till det verkar vara att det just är ämnen där nationella provet kan vara en 

referenspunkt som forskningen har skett. De senaste åren har stora satsningar för att elever 

ska tillägna sig mer omfattande kunskaper i vissa ämnen (speciellt matematik) skett eftersom 

man sett att bedömningar är olikvärdiga och kunskapsnivån har sjunkit. Satsningarna är 

glädjande, men fokuseringen på vissa ämnen kan innebära att granskningen av andra ämnen 

får stå i periferin. Historieämnet har dock enligt lärarna förbisetts av skolledning och av 

samhället i stort, antagligen eftersom många anser att det är ett ganska statiskt ämne med ett 

etablerat ämnesdidaktiskt sätt som sällan ifrågasätts och eller utmanas. Lärarnas entusiasm för 

att etablera samarbeten med andra var väldigt positiv att ta del av, dock var deras nuvarande 

arbetsbörda alldeles för tung för att allt som oftast vara de eldsjälar som undersökningen 

upptäckte krävdes för att få igång pedagogiska diskussioner på gymnasienivå. Rektorernas 

uppgift som pedagogiska ledare behöver stärkas och de måste se till att lärarna de har ansvar 

för får den kompetensutveckling och möjlighet till ämnesdiskussioner med kollegor som 

krävs i alla sina ämnen, inte bara i ett av dem, för att inte ämnesdidaktiska poänger ska gå om 

intet. Dessutom så måste lärare även ta ansvar för att se till att ta sig tiden att prioritera alla 

sina ämnen när det kommer till kompetensutveckling och utbildningar, för att inte eleverna 

ska bli lidande av lärarens bakgrund och ämnespreferenser.  

 

En annan viktig punkt är att lärarna ser till att göra den avvägning som det innebär att å ena 

sidan motivera eleverna genom att skapa en koppling mellan elevernas intressen och 

inriktning och ämnet, men inte sänka kraven och ambitionerna. I Annasdotters klasser 

försökte hon ofta blanda de mer studiemotiverade eleverna med lågpresterande elever för att 

motverka den upplevda ”anti-teoretiska andan” som hon upplevde att de mer lågmotiverade 

eleverna uppmuntrade varandra till på skolan. 

 

En väg för att motverka hemmablindheten bland programmen och lärarnas 

kunskapsmålsanpassning efter program är att lärarna, precis som forskningen säger, ökar 

mängden medbedömning vilket blir till gagn för båda lärarna. Det är dessutom viktigt att man 

arbetar gemensamt över skolorna, som ämnesråd. Detta har genomförts vid informationen om 

Gy11 (kommunens alla lärare från alla gymnasieskolor går efter förstaämne och diskuterat 

skolövergripande) men behöver bli ett mer långsiktigt samarbete som omfattar alla lärarens 

ämnen.  



Sara Sundberg Likvärdig bedömning i praktiken Sida 25 av 32 

Likvärdig bedömning är ett ämne som är på frammarsch i skolan (aldrig någonsin har 

information om detta varit så tillgänglig för gemene man även om debatten förts tidigare), och 

Skolverket och Skolinspektionen sätts under allt större granskning av media. 

Implementeringen av centrala beslut är en lång väg att gå, och eftersom alla lärare är individer 

med åsikter och bakgrunder så är det i princip omöjlighet att skapa en helt unison lärarkår. 

Allas tolkningsramar formas av deras bakgrund, vilket kräver noggrann bearbetning och 

diskussion från centralt och lokalt håll för att eleverna ska gynnas av lärarnas individualitet 

istället för att missgynnas genom olikvärdig betygsättning.  

 

 Även om bedömningen ger stora konsekvenser, och därmed måste  

vara mycket noggrann, kan den aldrig bli helt perfekt. Detta dels  

eftersom det inte finns en objektiv sanning om hur en människas  

kunskap ser ut och som kan mätas med precision, dels därför att det  

alltid finns en mängd olika felkällor som kan påverka (oavsett vad  

man ska mäta eller bedöma) och göra den mer eller mindre tillförlitlig.
 49
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Bilaga 1a 

Hemuppgift Historia A 

Vilka var de bakomliggande orsakerna till att diktaturer kunde växa fram i Europa under 

mellankrigstiden? 

Europa var efter första världskriget mycket ostabilt och sargat. Miljontals människor hade 

dött, och många länder var i både politiskt och ekonomiskt kaos. Kriget hade för de flesta 

länder kostat enorma summor pengar, särskilt för de länder som förlorat kriget ex. Tyskland 

och Ryssland. Versaillesfredens bestämmelser om Tysklands skadestånd till segrarmakterna 

skulle visa sig även bli ett stort problem för resten av Europa, för att kunna betala detta 

enorma skadestånd på 35 miljarder dollar så tryckte nämligen Tyskland stora mängder nya 

sedlar, som senare ledde till en hyperinflation i landet. Den ekonomiska krisen blev enorm i 

Tyskland och fattigdomen och arbetslösheten spreds fort när valutan sjönk så drastiskt. 

Inflationen påverkade inte bara Tysklands ekonomi utan även hela Europas ekonomi. 

En annan stort bidragande orsak till den ekonomiska krisen i Europa var den stora 

börskraschen i USA som ledde till att 5 000 banker gick i konkurs och även bidrog till den 

stora depressionen. 

Många länder hade även stora problem med deras politiska system under denna period och 

regeringsbyten hände alltför ofta. Detta gjorde det mycket svårt för politikerna att ta ett beslut 

om olika frågor och att klara av att styra landet. 

Människor som bodde i dessa ostabila länder hade det mycket svårt för sig och fick slita hårt 

för att överleva. Folk ville ha en förändring och deras enda hopp för ett bättre liv var ett byte 

av styre i landet. Detta var ett utmärkt tillfälle för starka politiker att ta makten i dessa länder 

när demokratin var så svag. Folket var så lättpåverkade och blinda av kriserna som rådde och 

ville bara ha någon stark person som kunde leda landet åter in i välfärd. Genom att utlova 

förändring i samhället och att upprätta ordningen så fick dessa personer makten ganska så fort 

och de kunde därmed bygga upp sitt diktaturiska styre. 

Källor: 

Alla tiders historia Maxi, Författare: Hans Almgren, Arne Löwgren och Börje Bergström 

Europa och världen under 1900-talet, Författare: Klas-Göran Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1b    

Hemuppgift Historia A 

Innan 1930-talet så hade hatet och förföljelsen av judar och andra folkgrupper redan funnits i 

årtusenden. Det är troligt att antisemitismen pågått enda sedan medeltiden och hatet av judar 

nämndes redan i bibeln. Detta hat utvecklades dock till ett fruktansvärt folkmord under slutet 

av 30-talet, hur kunde detta ske och vad kunde ha gjorts för att stoppa det? 

Att det ska ha varit antisemitismens ideologis fel att förintelsen skedde är inte helt säkert, utan 

den största orsaken tror man var Adolf Hitler och hans hårda bestämmelser om att en gång för 

alla lösa den judiska frågan. Hade Hitler inte kommit till makten så hade detta folkmord 

förmodligen inte skett, eftersom det var Hitler som var den som drev på idén med att döda alla 

judar. 

Anledningen till Hitlers grova judehat är det egentligen inte någon som vet, men det man vet 

var att han beslöt sig för att ta denna antisemitism till nästa nivå genom ett massmord. 

Befolkningen i Tyskland var väldigt lätta att påverka och när Hitler kom så såg man upp till 

honom och trodde att han kunde bli en stark ledare för Tyskland. Hitler lyckades få tyskarna 

att hata judar och andra folkgrupper. Det är svårt att förklara hur människorna kunde vara så 

lättpåverkade, men detta ledde hursomhelst till att folket inte vågade säga ifrån när Hitler och 

nazisterna började utveckla förintelsen. 

Kriget var en stor anledning för folkmordet också. Under trycket av ’’de yttre händelserna’’ så 

ökade den tyska regeringens judehat och de ökade även sin politiska och sociala kontroll. Det 

ohyggliga våld som skedde under denna tid mot olika folkgrupper kunde aldrig ha skett ifall 

världen inte samtidigt varit i krig. Den påbörjade förintelsen fick som en täckmantel över sig 

när andra världskriget var i gång, eftersom att alla världens ögon var koncentrerade på andra 

ställen så kunde förintelsen ske i hemlighet från resten av världen. 

Människor som bodde utanför Tyskland kunde såklart inte påverka denna händelse, eftersom 

att dem inte visste något om den. De människor som bodde i Tyskland och som inte var 

nazister, hade en möjlighet att påverka förintelsen av judarna även om den möjligheten var 

ytterst liten. Människor hade exempelvis kunnat informera andra länder om vad som pågick i 

Tyskland. 

Det enda som hade kunnat göras för att stoppa denna händelse hade enligt min uppfattning 

egentligen bara kunnat vara en ingripelse från andra länder i världen, vilket i och för sig även 

gjordes senare efter kriget. Det hade dock kunnat räddas miljontals liv ifall omvärlden hade 

fått reda på att förintelsen pågick tidigare. 

 

Källor: 

Alla tiders historia Maxi, Författare: Hans Almgren, Arne Löwgren och Börje Bergström 

Europa och världen under 1900-talet, Författare: Klas-Göran Karlsson 

sv.wikipedia.org/wiki/Förintelsen/ 


