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Abstract 

Our study examining how well the guidelines, from Skolverket (School Department), about 

grades in the course "Samhällskunskap A" are implemented in the Swedish Upper Secondary 

School. The study focus on both teachers and students. To discover which knowledge the both 

groups have, we have used two different methods. The students have answered a survey, 

which was based on the phrases from the course plan "Samhällskunskap A" about grades. The 

survey wanted to see how well the students could match the correct phrases with the grade 

steps (the Swedish school uses three grade steps). To see the teacher’s knowledge and 

opinions about the implementation, we used a shorter version of the survey that the students 

got. We also complemented the survey with interviews to get the chance to ask more open 

questions about the positive and negative aspects of the implementation. Our theory is based 

on Lundquist (1992) about implementation, Rothstein (red. 2008 & 2010) about legitimacy 

and Lipsky (2010) about teachers as Street level bureaucrats. The conclusions of the study are 

that the implementation, with some exceptions, works well from the top (parliament and 

government) to the bottom (the students). Some of the teachers also pointed out that the 

course plan "Samhällskunskap A" is formed in a bad way. 

 

Keywords: implementation, grade system, Upper Secondary School, Samhällskunskap A, 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Att betyg är en ständigt aktuell fråga känner de flesta i samhället till. Alla har vi kommit i 

kontakt med betyg och betygssättning när vi själva gick i skolan, och senare i livet kommer vi 

ofta i kontakt med ämnet igen genom exempelvis barn och barnbarn. Lundahl & Folke-

Fichtelius (red., 2010, s. 129) för också en allmän diskussion kring att vi alla har olika 

erfarenheter kring betyg- och betygssättning: 

 

”Eftersom betyg bland annat används som ett instrument för urval inom 

utbildningssystemet påverkar betygen individers livschanser och berör frågor som 

handlar om rättssäkerhet och rättvisa och är därmed av stor betydelse för såväl 

individer som samhället i stort.”  

(Lundahl & Folke-Fichtelius (red., 2010, s. 129) 

 

Ovanstående citat visar på vikten av att ha ett betygssystem som är så rättvist som möjligt för 

att alla ska få de chanser och möjligheter som de har rätt till. Som citatet också belyser 

påverkar betyg hur individens möjligheter i det fortsatta livet ser ut. Sammanfattningsvis är 

betyg en mycket viktig fråga som snabbt leder till diskussion.  

 

Fokus i vår uppsats kommer att ligga på att undersöka hur de parter som finns i 

gymnasieskolan ser på betyg- och betygssättning inom ämnet Samhällskunskap A. Parterna 

kommer att vara dels lärare och dels elever. Den tredje fokusdelen kommer att bestå av de 

teorier som finns kring betyg. Dessa teorier berör implementering, legitimitet och synen på 

lärare som närbyråkrater.  

 

Som metod för att undersöka elevers och lärares syn har vi valt att inrikta oss på enkäter och 

intervjuer. För att få upp kvantiteten i studien kommer huvudfokus att ligga på 

enkätundersökning där elever, och till viss del lärare, kommer att utfrågas. För att få mer 

detaljerade svar avser vi att också välja ut ett mindre antal lärare som kommer att delta i 

intervjuer. På så sätt avser vi att få en bra blandning mellan dels kvantitet (enkäter) och 
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kvalitet (intervjuer).  

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva hur långtgående implementeringen av Skolverkets styrdokument 

(betygskriterier och Lpf 94) ser ut i ämnet Samhällskunskap A i gymnasieskolan. Med hjälp 

av Lipskys teorier kring närbyråkrater och Rothsteins (red.) diskussion kring legitimitet är vår 

förhoppning att kunna belysa läraruppdraget. Lärarnas syn är relevant i förhållande till att de 

är närbyråkrater och på så sätt fattar viktiga beslut som berör den enskilde individen (i det här 

fallet eleven). Syftet är att se hur väl lärarnas syn/uppfattning kring betygssättning stämmer 

överens med de regleringar som Skolverket har tagit fram. Teorierna ovan kompletteras med 

en översikt kring implementering som Lundquist står för. Elevernas deltagande i studien 

utgörs av vår uppfattning att dessa kan ses som de i huvudsak berörda av 

myndighetsutövandet och på så sätt är det intressant att undersöka vilken kunskap de har inom 

det aktuella området. Om man som elev inte vet vad som krävs, är det således svårt att 

exempelvis hävda ett visst betyg. Som elev borde det i detta fall vara svårt att ta en diskussion 

med den enskilde läraren när man som elev själv möjligtvis har begränsad kunskap. 

 

Syftet är sammanfattningsvis att undersöka hur lärarnas uppfattning kring betygssättning 

stämmer överens med den syn som Skolverket har. Det handlar således om att se hur väl 

implementeringen från nationell till lokal nivå ser ut. Elevernas uppfattning och kunskap 

kring vad som krävs för ett visst betyg är också relevant och intressant då det är dessa som 

finns i slutet av implementeringskedjan. Avgränsningsmässigt har vi valt en kurs i 

gymnasieskolan. I det här fallet är det Samhällskunskap A, då vi utbildar oss till lärare i 

Samhällskunskap. Lärarna i studien undervisar/har undervisat i detta ämne och eleverna 

läser/har läst denna kurs. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur välimplementerade är Skolverkets betygskriterier och riktlinjer för ämnet 

Samhällskunskap A i gymnasieskolan bland lärare? 

 

• Hur välimplementerade är Skolverkets betygskriterier och riktlinjer för ämnet 

Samhällskunskap A i gymnasieskolan bland elever? 
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• Hur likartad är synen på betygssättning inom ämnet Samhällskunskap A mellan lärare 

och elever? 

 

1.4 Metod  

1.4.1 Samhällskunskap A och Lpf 94 

 

1.4.1.1 Bakgrund 

Vi kommer att fokusera på det material som Skolverket tillhandahåller och använda detta för 

att tolka vårt material och sätta in det i ett sammanhang. Materialet kommer att bestå av två 

delar. Dels den kursplan som finns för ämnet Samhällskunskap A inom gymnasieskolan och 

dels de allmänna riktlinjer som regleras i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94).  

 

Att välja ut konkreta betygskriterier och mål från kursplanen för Samhällskunskap A är inte 

möjligt med tanke på att vi inte går så djupt i vår studie och analys. Vi vill istället i grova drag 

sammanfatta vad som krävs för varje betygssteg genom att plocka ut de ”beskrivande” orden 

som finns på varje nivå (också kallade för ”värdeord” och ”fraser” enligt tidigare angivelser). 

Exempelvis att eleven redogör för betyget Godkänt, diskuterar för Väl Godkänt och 

analyserar för Mycket väl godkänt. På detta sätt skapar vi ett mer överskådligt material som 

exempelvis kan vara till användning när vi genomför djupintervjuer med elever och lärare. 

Det gäller att ta ut de mest övergripande orden så att man håller det hela på en enkel och 

lättförståelig nivå. Denna enkla översikt tror vi kommer att vara till god hjälp, speciellt för 

eleverna, när de ska sätta sig in i vad som krävs enligt kursplanen för ett visst betyg. Utöver 

detta kommer vårt material bestå av återgivningar av valda delar från de genomförda 

intervjuerna. En presentation av resultatet från enkätundersökningarna kommer även att 

presenteras längre fram i resultatkapitlet. 

 

1.4.2 Nedbrytning av kursplanen för Samhällskunskap A 

(Nedanstående tabell är en förenkling utifrån kursplanen i Samhällskunskap A) 
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Godkänt 

Eleven: 

Väl godkänt 

Eleven: 

Mycket väl godkänt 

Eleven: 

”… redogör” ”… diskuterar” ”… analyserar” 

”… beskriver” ”… reflekterar” ”… drar slutsatser” 

”… anger orsaker” ”… analyserar” ”… föreslår lösningar” 

”… söker/väljer ut/ställer 

samman fakta från olika 

källor” 

”… värderar” ”… arbetar med olika typer 

av material” 

”… exemplifierar” ”… använder någon 

samhällsvetenskaplig metod” 

”… bedömer tillförlitligheten 

hos olika källor” 

- - ”… kritiskt förhållningssätt” 

Tabell 1, förenkling av värdeord utifrån kursplanen för Samhällskunskap A i gymnasieskolan. 

(Skolverket, 2000-07, Kursplan för Samhällskunskap A) 

 

 

1.4.3 Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

Följande utgångspunkt från Lpf 94 kommer att ligga till grund för den allmänna diskussionen: 

 

”Läraren ska vid betygsättningen 

- utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen, 

- beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den 

aktuella undervisningen, 

- beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper, och 

- göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.”  

(Skolverket, Lpf 94, 2006, s. 16) 

 

1.4.4 Bakgrund – intervju som metod 

Som metod för studien kommer den halvstrukturerade intervjun att användas för att studera 

den delen av studieobjekten som består av lärare. För att studera den betydligt större gruppen 

studieobjekt som utgörs av elever har vi känt oss tvungna att använda oss av en i detta fall 

mer lättarbetad kvantitativ metod och har här valt att använda oss av enkätundersökningar.  
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Naturligtvis finns det både för- och nackdelar med enkät respektive intervju som metod. 

Befring (1994, s. 76) diskuterar bland annat enkätens användningsområden och utformningen 

av denna. Han säger bland annat att ”Enkätmetodiken lämpar sig för insamling av massdata, 

dvs informationer från en stor grupp.” (Befring, 1994, s. 76). Vår enkätundersökning som går 

ut till eleverna sker just till en stor grupp, vilket gör att vi anser att denna metod är den mest 

användbara och strukturerade för att få tillgång till ett bra material. Betoning ligger också, 

enligt Befring (1994, s. 76), på att enkäten får en sådan utformning att insamling av korrekta 

data kan ske. Bland annat skriver författaren att man ska tänka på utformningen av enkäten 

med avseende på exempelvis språkbruk, tydlighet och uppmuntran. För vår del som 

uppsatsförfattare är det viktigt att ha tillgång till information enligt ovan för att på bästa 

möjliga sätt kunna utforma en enkät som ger så korrekta och fullständiga svar som möjligt. 

Eftersom att enkäten ligger till grund för en stor del av vår studie är det extra viktigt att 

utformningen från början blir korrekt.  

 

Befring (1994, s. 69) sammanfattar även intervjumetoden på ett beskrivande sätt som väl 

passar in på vårt syfte. Han skriver att ”Som metod för inhämtandet av informationer är 

intervjumetodiken både krävande, flexibel och valid.” (Befring, 1994, s. 69). Den främsta 

anledningen till att vi använder intervju som metod är för att den är flexibel, vilket vi anser är 

bra när man ska undersöka ett så brett område som betyg- och betygssättning.  
 

1.4.5 Den halvstrukturerade intervjun som metod 

Intervjuerna med lärarna i studien kommer att vara av jämförande karaktär. Viktigt för att 

besvara de frågeställningar som vi har ställt upp för studien är att kunna definiera tydliga 

jämförelsepunkter i intervjumaterialet. Detta för att kunna bedöma huruvida en likriktning 

eller en skillnad bör beskrivas enligt olika angivna svar. För att tjäna dessa syften är enligt 

Gillham (2008, s. 103) den halvstrukturerade intervjun mycket lämplig för vår studie då denna 

metod är flexibel men samtidigt har en tydlig struktur och ger mycket användbart material. 

Vidare diskuterar Gillham (2008, s. 103) vad som utgör en halvstrukturerad intervju och i 

synnerhet vad som utgör strukturen i denna halvstrukturerade metod samt vad som mer 

påminner om en ostrukturerad intervju. Gillham menar att strukturen i denna metod främst 

utgörs av att formerna och förutsättningarna för intervjuerna är de samma. Frågorna som ställs 

är förberedda och samma frågor används vid samtliga intervjusituationer. Frågorna är med 
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fördel ledande och i kombination med följdfrågor leder dessa in intervjupersonen på nästa 

fråga eller förbereder denna inför densamma. Tiden för intervjuerna är även den ungefär lika 

lång i samtliga fall. Vad som skiljer den halvstrukturerade intervjun från den strukturerade 

intervjun är enligt Gillham (2008, s. 103) förekomsten av öppna frågor och följdfrågor. En så 

kallad öppen fråga kan beskrivas som en fråga där svarsriktningen inte bestäms av sättet 

frågan ställs på. Ett exempel på en öppen fråga skulle kunna formuleras enligt följande: Vad 

tycker du om Skolverkets betygskriterier? Motsatsen skulle följaktligen kunna formuleras 

enligt: Är Skolverkets betygskriterier bra eller dåliga? 

 

1.4.5.1 Pilotstudien 

Den halvstrukturerade intervjun bör enligt Gillham (2008, s. 107) innehålla både en 

förpilotstudie och en pilotstudie på lämpliga testpersoner för att säkerställa ett slutligt material 

blir av önskvärd kvalitet. Tanken skulle då enligt Gillham vara att med hjälp av 

förpilotstudien göra omformuleringar av frågorna samt rensa bort överflödiga frågor eller 

ändra riktning i frågorna. I den senare pilotstudien kan man sedan testa sin intervjuguide i sin 

helhet samt genomföra en preliminär innehållsanalys av det hopsamlade materialet. Utöver 

ovan nämnda fördelar med dessa förstadier till intervjun kan enligt Gillham (2008, s. 109) en 

lärdom av förstudierna vara att intervjuerna kommer innebära mer arbete än beräknat, eller att 

intervjuerna tar mer tid i anspråk än vad som är avsatt eller tänkt. Denna chans att justera till 

den för studien mycket centrala intervjuguiden är på många vis mycket ovärderligt. En grov 

felkalkylering i exempelvis frågornas fokus riskerar enligt Gillham (2008, s. 109) att göra 

materialet mycket svårtolkat.  

 

1.4.5.2 Våra överväganden 

Den uppenbara nackdelen med den halvstrukturerade intervjun som den hittills har beskrivits 

är att den är mycket tidskrävande. Samtliga faser med kontakt med svarspersoner, 

frågeformuleringar, förpilotstudie, pilotstudie, studie, sammanställande, tolkning och 

återgivning är tidskrävande och vi har därför känt oss tvungna att korta ner processen på 

grund av tidsbrist. Antal intervjupersoner som ingår i studien har blivit begränsat till 3 

stycken. Detta dels för att rekryteringen av lämpliga intervjuobjekt visade sig vara både 

tidskrävande och svårt, men även för att samordning och genomförande av intervjuer i sig är 

komplext. Dels beroende på problemet med rekrytering av lämpliga intervjupersoner 

bedömde vi att vi skulle förbruka för oss värdefulla studieobjekt om vi skulle begagna oss av 
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pilotstudier. Utöver den uppenbara fördelen med att utesluta pilotstudierna så sparar detta 

arbetsätt oss mycket tid.  

 

Problemet vi stod inför var att i största möjliga mån försäkra oss om en tillräcklig kvalitet på 

våra intervjufrågor utan att utföra en pilotstudie. Behjälpliga i granskningen av 

intervjufrågorna har därför Gunnar Hansson, lektor i statsvetenskap, och Per Strömblad, 

docent i statsvetenskap, vid Linnéuniversitetet i Kalmar varit. Den begränsade storleken på 

vår intervjugrupp och den ganska omfattande möda som har krävts för att rekrytera dessa 

understryker ytterligare vikten av att vara minutiöst förberedd vid de intervjutillfällen som 

erbjuds. 

 

För att kunna återge det för studien mycket centrala intervjumaterialet i så exakt form som 

möjligt har vi valt att använda oss av inspelningsutrustning (diktafon). Det inspelade 

materialet transkriberar vi i fullständig utsträckning för att tydliggöra förutsättningarna för vår 

studie. Delar av det transkriberade materialet som är särskilt centralt för vår studie presenteras 

i resultatdelen, medan övrigt transkriberat material går att återfinna i bilagor.  

 

1.4.6 Enkätundersökningen som metod 

Enkätundersökningen skiljer sig väsentligt från den halvstrukturerade intervjumetoden på den 

punkten att man via denna metod samlar in skriftliga svar istället för inspelade svar. Den 

möjligheten att påverka intervjusituationen som erbjuds i intervjumetoden reduceras även den 

kraftigt i enkätundersökningsmetodiken av naturliga skäl då vi själva inte är en aktiv del av 

intervjun. Genomförandet av enkätundersökningen kan enligt Esaiasson m.fl. (2007, s. 262-

263) ske på olika vis beroende på vilka resurser som står till förfogande eller hur omfattande 

undersökningen bedrivs. Spridning och insamling av enkäter kan till exempel skötas via post 

och är särskilt användbart då de geografiska avstånden mellan olika svaranden är betydande. 

Även e-post och SMS är metoder för spridning och insamling av enkäter som kan användas 

beroende på vilka förutsättning som finns.  

 

Eftersom ingen eller mycket liten interaktion med de svarande sker i enkätundersökningen 

som metod är utformandet av frågorna av central vikt för studiens kvalitet. Att exempelvis 

utforma enkäten på ett sådant vis att respondenter uppmuntras att besvara den är enligt 
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Befring (1994, s. 76) viktigt och kan ske exempelvis genom att använda sig av ett språk som 

är bekant för respondenterna.   

 

1.4.6.1 Våra förutsättningar  

För oss är förutsättningarna att genomföra en lyckad enkätundersökning närmast optimala. 

Urvalet av respondenterna är i detta sammanhang att anses som mycket litet och underlättar 

sammanställandet av materialet. Respondenterna som ingår i studien består av två 

sammanhängande skolklasser och enkätundersökningen genomförs med oss på plats vid två 

tillfällen där samtliga deltagare i de respektive klasserna genomför undersökningen samtidigt. 

Samtycke med respektive lärare var viktigt för att kunna genomföra enkätundersökningarna i 

dessa klasser och dessa genomförs därför i samband med lektionstillfällen. Samtliga faktorer 

som tidigare nämnts som fördelaktiga för vår enkätundersökning ger oss en mycket hög 

svarsfrekvens. Vi bedömer även situationen där den berörde läraren upplåter sin klass till vår 

undersökning i samband med ett lektionstillfälle som gynnsam, då vi tror att detta får 

responderande elever att bruka mer allvar då de besvarar enkäten. Detta påstående är inte 

bekräftat med en alternativ studie, men vi tror att genomförande av enkätundersökningen i en 

lektionssituation ger enkäten en karaktär av skoluppgift och höjer kvaliteten på svaren.  

 

1.4.7 Intervjun och enkäten i praktiken 

Intervjuerna gjordes uteslutande på intervjupersonernas arbetsplats på tid och plats som 

bestämdes av respondenten själv. Vi anser att man kan anta att detta gynnar studien då vi 

utgår från att den intervjuade är mer avslappnad och benägen att uttrycka sig i detta 

sammanhang. 

Enkäten (som presenteras i sin helhet i bilaga 1) består av två delar varav den första består av 

de tio utvalda ”värdeorden” som vi valt ut från den tidigare presenterade nedbrytningen från 

kursplanen i Samhällskunskap A. Dessa utvalda värdeord presenteras var för sig tillsammans 

med tre möjliga svarsalternativ bestående av G, VG och MVG. Elevernas, och i anslutning till 

de tidigare nämnda intervjusituationerna även lärarnas uppgift, var att ringa in det betygssteg 

som i kursplanen överensstämmer med det aktuella ”värdeordet”. 

Den andra delen av enkäten, vilken endast eleverna exponerades för, bestod av en öppen fråga 

där det intressanta för oss var att urskilja övergripande attityder till betygsättning samt det 

aktuella betygssystemet G-VG-MVG. För att åstadkomma detta utformade vi en mycket 
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öppen fråga med en förhoppning att senare under svarsbearbetningen kunna finna 

återkommande åsikter i flera svar. 

 

1.5 Forskningsdesign 

Med vår uppsats avser vi att enbart undersöka elever och lärares syn på betyg- och 

betygssättning utifrån de tre frågeställningarna som vi har valt. Eftersom att vi undersöker två 

skolors syn på betyg- och betygssättning hade det varit relevant att också undersöka 

skillnader/likheter mellan dessa båda skolor. Då denna uppsats ej syftar till att besvara denna 

frågeställning kommer vi inte att presentera någon studie utifrån detta perspektiv. Fokus i vår 

uppsats ligger på just betyg- och betygssättning, varvid vi anser att detta är det mest relevanta 

att undersöka. Urvalet av skolor har inte skett utifrån tron om att det kan vara 

skillnader/likheter inom dessa områden. 
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2. Teori 

 

2.1 Implementering av beslut 

2.1.1 Grundläggande implementering 

För att förstå hur beslut implementeras i olika typer av verksamheter, i det här fallet skolan, 

finns det olika typer av teorier som man kan utgå från. Lundquist (1992, s. 71) tydliggör hur 

styrningen av implementeringen ser ut genom att schematiskt visa en figur som är uppbyggd 

kring tre delar. Den första delen kallar Lundquist (1992, s. 71) för förvaltningsstyrning, vilken 

är den översta delen i kedjan. Huvudsakligen handlar denna del om de beslut som riksdag och 

regering tar, och som sedan leder till styrning och implementering av olika typer av beslut. 

Exempelvis borde man, enligt vår tolkning, här kunna peka på de reformer som genomfördes i 

samband med Gy-11 som en form av förvaltningsstyrning. Den andra delen i kedjan 

benämner Lundquist (1992, s. 71) som organisationsstyrning och här handlar det om en 

mellannivå som ska se till att styrningen på lägre nivåer fungerar. Den slutgiltiga 

styrningsformen sker på ett mer lokalt plan och benämns som samhällsstyrning enligt 

Lundquist (1992, s. 71). Lundquist beskriver denna nivå genom att ange att ”Samhällsstyrning 

innebär att förvaltningen (konkret ofta den tjänstman som slutligt svarar för 

implementeringen) styr samhällsmedlemmarna (individer eller kollektiv) (Lundquist,1992, s. 

71). Det är således på nivån för samhällsstyrning som fokus i vår studie kommer att ligga. 

Som Lundquist ovan anför är det på denna nivå som tjänstemännen ”styr” individer och/eller 

kollektiv. I vårt fall är det den enskilde elevens uppfattningar och den enskilde lärarens syn 

som är intressant, men det kan vara intressant att ha i åtanke att tjänstmän även kan påverka 

en grupp människor (”kollektiv” enligt Lundquist (1992, s. 71) ovan).  

 

Lundquist (1992, s. 72-73) diskuterar och problematiserar styrningen mellan dessa tre nivåer. 

På s. 73 visar Lundquist översiktligt tre olika typer av fall där styrningen dels har lyckats, dels 

har förändrats från grundtanken på förvaltningsnivå och slutligen helt har misslyckats. Att 

Lundquist visar på olika typer av förändringar och avvikelser i styrningen är intressant utifrån 

ett skolperspektiv, eftersom skolan enligt oss måste anses som en enhet som befinner sig på 

samhällsstyrningsnivå. När Lundquist (1992, s. 72) för en diskussion kring styrning på 

förvaltnings- respektive samhällsnivå anger han också en ansats kring de problem som kan 

finnas mellan dessa nivåer. Författaren anger att ”Tjänstemännen måste dels tolka ett antal 
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mer eller mindre klart utformade instruktioner, dels applicera dessa på en verklighet som kan 

vara mycket olika i olika situationer” (Lundquist, 1992, s. 72). Här kan man tydligt märka att 

vi har hittat fram till en nivå som ligger i tydlig koppling till den som lärare eventuellt skulle 

kunna känna vid betygssättning. Givetvis går det inte att dra några slutsatser utan att ha 

deltagarnas bild klar för sig. Dock ger detta en klar fingervisning om vilka delar inom 

implementeringen som vi ämnar intressera oss för i vår studie. Fokus ligger således på att, 

som frågeställningarna anger, intressera oss för hur väl implementeringen har fungerat från 

central till lokal nivå.  

 

2.1.2 Individens förutsättningar för styrning 

Föregående stycke har till största del berört de allmänna delar som ingår i styrningen av 

beslut. För att mer rikta in oss på den enskilde individen och hur denne klarar av styrningen 

för Lundquist (1992, s. 75) ett resonemang där fokus ligger på hur individen förstår, kan och 

vill. För att först få en insikt och inblick i dessa olika typer av begrepp går Lundquist (1992, s. 

76) igenom dessa kort och översiktligt. Delen förstår handlar om hur väl den enskilde 

individen är insatt i vad styrningen ska leda till. Lundquist (1992, s. 76) exemplifierar denna 

nivå genom att ange att det bland annat kan handla om hur god förmåga man har att förstå en 

lagtext. Den andra delen kan, handlar om vilken förmåga individen har att få styrningen att 

verka som tänkt i praktiken. Lundquist (1992, s. 76) nämner här att det exempelvis kan handla 

om individens kunskaper kring styrningen. Den slutliga delen av dessa tre benämner 

Lundquist som vill. Här handlar det således om individens inställning till styrningen. 

Lundquist (1992, s. 76) problematiserar sedan de svårigheter som finns inom dessa olika typer 

av egenskaper genom att slående ange att: 

 

”Om B inte förstår styrningen måste A klargöra dess innebörd, vilket lämpligen 

sker genom upplysning och utbildning. Om B inte kan implementera styrningen 

har A möjlighet att förstärka B:s förmåga att vidta åtgärder genom att tillföra 

resurser: materiella resurser, information, legitimerande resurser. När B är ett 

kollektiv tillkommer tillförsel av personal och organisation”  

     (Lundquist, 1992, s. 76) 

 

Anledningen till att detta resonemang är relevant är för att det i hög utsträckning, enligt oss, 

pekar på de delar som måste förbättras och/eller förändras för att implementeringen och 
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styrningen ska kunna ske på önskat vis. Detta generella resonemang går därför enligt vår 

tolkning att applicera på alla verksamheter som innefattar styrning, vilket absolut är fallet för 

skolan. Lundquist (1992, s. 76-77) diskuterar också att beslutsfattarna på central nivå ställs 

inför problem, då det finns många olika typer av individer med olikartade egenskaper. Med 

hjälp av en figur visar Lundquist (1992, s. 77) på olika typer av individer, av Lundquist 

kallade ”tjänstmannatyper”, som uppkommer med tanke på att det finns många olika typer av 

egenskaper som dess individer kan ha. Totalt finns det åtta stycken olika kombinationer, 

vilket enligt oss visar på den komplexa bild som finns vid anpassningen av själva styrningen 

och implementeringen. I denna figur finns det olika typer av kombinationer, bland annat att 

individen ”förstår”, ”förstår inte”, ”vill”, ”vill inte”, ”kan” och ”kan inte” (Lundquist, 1992, s. 

77). Lundquist menar vidare att många olika typer av kombinationer av egenskaper leder till 

svårigheter för styrningen på central nivå. I samma diskussion poängterar Lundquist (1992, s. 

77) att ”Speciellt känsligt är det med de aktörer som inte vill verkställa styrningen på det sätt 

som A avsett. Försöker politikerna få någon som inte vill att vilja genom att ändra den 

generella styrningen riskeras att de som redan vill börjar tveka” (Lundquist, 1992, s. 77). Vi 

kan således se att det finns en rad problematiska delar som beslutsfattarna måste beakta. 

Enligt oss tyder Lundquist resonemang på att man kan förvänta sig att en verksamhet består 

av olika typer av individer, som har olika egenskaper, vilka enligt resonemanget måste leda 

fram till svårigheter och problem med styrningen samt implementeringen. Enligt Lundquist 

citat ovan kan vi också urskilja att även viljan spelar en viss roll vid styrning av individer. 

Detta kommer således också att beaktas i intervjun, men istället för vilja kommer vi att kalla 

denna del för inställning. Vi anser fritt att det går att koppla ihop vilja med inställning, då 

dessa enligt oss är närbesläktade.  

 

2.2 Legitimitet  

2.2.1 Beskrivning av legitimitet 

Att legitimitet är något som är viktigt för att få en fungerande stat vet säkert de flesta. Frågan 

kring vad legitimitet innebär och handlar om är däremot mer komplex att besvara. Rothstein 

(red., 2008, s. 65) för en diskussion kring legitimitet och anknyter i detta sammanhang till 

Max Weber: 

”För Max Weber var utflödessidan, dvs. de offentliga tjänstemännens relationer 

till medborgarna, minst lika viktig för systemets legitimitet. Skälet var att det är 
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på denna sida av det politiska systemet som medborgarnas kontakter med staten 

är mest direkta och frekventa”  

 (Rothstein, red., 2008, s. 65) 

 

Detta kopplar vi givetvis till skolan och den roll som tjänstemännen (läraren) har i denna 

verksamhet. Lärarna har kontakt med medborgarna i form av huvudsakligen elever, men även 

vårdnadshavare och anhöriga i viss utsträckning. Elevernas kontakt med lärarna är 

omfattande, precis som Weber anger i sin diskussion ovan. Enligt oss bör man också komma 

ihåg att kontakten med vårdnadshavare inte är oviktig i detta sammanhang. Rothstein (red., 

2008, s. 73) diskuterar också kring olika modeller av legitimitet. För oss är det i detta fall 

relevant att lyfta fram ”Den professionella modellen” som Rothstein (red., 2008, s. 73) för en 

diskussion kring. Enligt denna modell ska man låta yrkesgrupper som är legitimerade fatta 

beslut, på basis av att de har en utbildning som gör att de är legitimerade. Rothstein (red., 

2008, s. 73) skriver i anknytning till denna diskussion att ”Yrkeskåren är å sin sida ofta 

beroende av att staten ger den monopol på utövandet av yrket och på olika sätt upprätthåller 

medborgarnas förtroende för yrkeskåren” (Rothstein red., 2008, s. 73). Ser man till lärare 

som yrkeskår går frågan om legitimation att anknyta till den aktuella frågan om 

lärarlegitimation, enligt Skolverkets webbplats (2012). Skolverket (2012) anger bland annat 

att lärarlegitimation kommer att införas efter ett riksdagsbeslut i mars 2011. Efter att 

legitimationskravet helt är implementerat i den svenska skolan borde man, enligt oss, kunna 

anse att lärare som tjänstmän skulle kunna gälla under den Professionella modellen enligt 

Rothsteins (red., 2008) diskussion ovan. Eftersom att legitimationskravet för tillfället inte är 

implementerat i den svenska skolan borde man således kunna anse att lärare som yrkeskår inte 

fullt ut uppfyller de krav som finns enligt den av Rothstein (red., 2008) beskrivna modellen. 

 

Rothstein (red., 2010, s. 168-171) diskuterar övergripande kring insyn och kontroll i 

förvaltningen. Rothstein (red., 2010, s. 169) för bland annat ett resonemang om folkets 

möjligheter till att välja sina representanter i val, vilket skulle innebära att en missnöjd väljare 

skulle ha möjlighet att välja en annan förtroendevald vid nästa valtillfälle. Dock anser 

Rothstein (red., 2010, s. 169-170) att denna möjlighet inte är helt tillräcklig. Rothstein (red., 

2010, s. 170) skriver bland annat att ”Man kan dock med fog ifrågasätta om de diskussioner 

om styrelsens ansvarighet, som fördes under helt andra omständigheter än de som råder i 

dag, är tillräckliga för den moderna demokratin” (Rothstein, red., 2010, s. 170). Viktigt i 

anslutning till denna diskussion är att nämna att vi inte ämnar kontrollera vilken inblick olika 
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typer av individer har i själva förvaltningskedjan. Dock anser vi det relevant att belysa de 

övergripande problem och utmaningar som Rothstein (red., 2010) lyfter fram. 

Sammanfattningsvis leder diskussionen kring ansvar fram till att Rothstein (red., 2010, s. 171) 

nämner tre delar som man måste ha inblick i för att kunna hitta den ansvarige. Dessa delar 

handlar om att man ska kunna finna den eller de personer som är ansvariga för beslutet 

(”vem” enligt Rothstein). Den andra punkten handlar om att ska ha så god förståelse att man 

kan utröna om det man vill granska fungerar på ett tillfredsställande sätt eller har brister 

(”kunskap” enligt Rothstein). Avslutningsvis handlar det också enligt Rothstein (red., 2010, s. 

171) om att det måste finnas ett system eller en sorts struktur för att kräva ansvar av en eller 

flera personer som har fattat ett visst beslut (”mekanismer” enligt Rothstein). Eftersom att vi 

har ett skolperspektiv som huvudsakligen handlar om implementering, styrning och legitimitet 

är det enligt oss självklart att fokusera på punkt två som har sitt fokus på kunskap och inblick 

i förvaltningen (i det här fallet skolan enligt oss). När Rothstein (red., 2010, s. 174) förklarar 

vad som ingår i denna punkt, anger han bland annat att: 

 

”Den svenska författningen ger oss inte bara förutsättningar att utöva kontroll 

genom till exempel offentlighetsprincipen, utan grundlagen föreskriver också 

vissa speciella institutioner med uppgift att granska förvaltningens arbete” 

    (Rothstein, red., 2010, s. 174) 

 

I det här fallet menar Rothstein (red., 2010) troligtvis den förvaltning som finns högt upp i 

kedjan. Detta då det på följande sidor (s. 175-176) följer en diskussion om bland annat 

riksdagens granskande uppgift. Det som vi fastnar för i resonemanget ovan är det som 

presenteras i den avslutande satsen och som handlar om granskning av det arbete som 

förvaltningen utför. I det här fallet bör vi, med vårt valda uppsatsämne, koppla denna tanke 

till skolan som förvaltning. 

 

I den lättöverskådliga broschyr som beskriver Skolinspektionen går det bland annat att läsa att 

man som myndighet har olika typer av möjligheter att se till att de förändringar som man 

anser vara nödvändiga genomdrivs. I broschyren kan man läsa att man: 

 

”Skolinspektionen kan använda sanktioner och trycka på så att en huvudman 

förbättrar sin verksamhet. Om huvudmannen inte vidtar åtgärder eller grovt 

åsidosätter sina skyldigheter kan Skolinspektionen besluta om vite eller att 
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åtgärder genomförs på huvudmannens bekostnad. För fristående skolor kan 

tillståndet dras in” 

(Skolinspektionen, se referenslista) 

 

2.3 Lipsky om närbyråkrater 

2.3.1 Beskrivning av närbyråkrati 

För att beskriva den roll som läraruppdraget utgör anser vi det lämpligt att anknyta till 

litteratur som behandlar denna aspekt. I det här fallet har vi valt att översiktligt beskriva 

lärarens ställning och roll utifrån den teori om närbyråkrater som Lipsky (2010) har. Lipsky 

(2010, s. 13) nämner flertalet yrkesgrupper som han anser har större frihet än andra i att 

exempelvis fatta beslut. I det här sambandet nämner han exempelvis poliser och lärare, vilka 

han anser stämmer in på beskrivningen av en närbyråkrat (”street-level bureaucrats”, Lipsky, 

2010, s. 13). Vad det gäller läraren anger han att ”Teachers decide who will be suspended and 

who will remain in school, and they make subtle determinations of who is teachable” (Lipsky, 

2010, s. 13). Lipsky (2010, s. 14) påpekar dock i anslutning till detta att även närbyråkrater 

har regler och förordningar som måste följas. Enligt oss påpekar han en slående sak kring 

bland annat lärare som yrkesutövare när han anger att: 

 

”To the extent that street-level bureaucrats are professionals, the assertion that 

they exercise considerable discretion is fairly obvious. Professionals are 

expected to exercise discretionary judgment in their field” 

     (Lipsky, 2010, s. 14) 

 

Vi ser alltså här att Lipsky på ett ganska så självklart sätt uttrycker att professionella 

yrkesgrupper (exempelvis lärare enligt tidigare angivelse) har viss frihet i sitt yrkesutövande. 

Lipsky (2010, s. 15) för också en relevant diskussion för vårt uppsatsämne när han nämner 

olika faktorer som påverkar och ligger till grund för att vissa yrken har större frihet än andra. 

Författaren (2010, s. 15) nämner bland annat i detta sammanhang att personer som är 

närbyråkrater måste ha frihet i beslutsfattandet eftersom att deras arbetsuppgifter är svåra. 

Författaren menar vidare att det helt enkelt inte går att följa instruktioner eller manualer i 

specifika situationer, utan att dessa tjänstemän istället måste kunna anpassa sig till situationen. 

Lipsky (2010, s. 15) menar också att frihet i yrkesutövandet krävs eftersom dessa yrken 
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innefattar kontakt med människor.  
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3. Resultat 

 

3.1 Redovisning av korrekta enkätsvar 

3.1.1 Bakgrund 
Vårt huvudsakliga verktyg för att undersöka och mäta elevernas kunskap om betygskriterier 

bygger som tidigare nämnt på de så kallade ”värdeorden” som återfinns i kursplanen för 

Samhällskunskap A.  

 

Nedan presenteras de korrekta svaren på enkäten enligt bilaga 1. Enkäten har besvarats av 

både elever och lärare. Den öppna frågan, som också presenteras nedan, har enbart givits till 

elever. Korrekt svar presenteras i fet stil och med understruken linje. 

 

Fråga:    Betyg: 

 

1. Eleven ”föreslår lösningar”  G VG MVG 

 

2. Eleven ”exemplifierar”   G VG MVG 

 

3. Eleven ”drar slutsatser”  G VG MVG 

 

4. Eleven ”diskuterar”   G VG MVG 

 

5. Eleven ”har ett kritiskt förhållningssätt” G VG MVG 

 

6. Eleven ”anger orsaker”   G VG MVG 

 

7. Eleven ”arbetar med olika typer av material” G VG MVG 

 

8. Eleven ”värderar”   G VG MVG 

 

9. Eleven ”bedömer tillförlitligheten  
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hos olika källor”   G VG MVG 

 

10. Eleven ”reflekterar”   G VG MVG 

(De värderande orden utgår från Skolverkets betygskriterier för Samhällskunskap A) 

 

Tabell 2, Redovisning av korrekta enkätsvar. I denna tabell presenteras de korrekta svaren på 

de värderande fraserna enligt Samhällskunskap A.  

 

 

3.2 Elevernas skiftande uppfattningar 

I diagrammet på nästa sida presenteras översiktligt ett diagram av de elevsvar som har 

inhämtats till studien. Svaren har hämtats in i två klasser på olika skolor. Som tidigare 

presenterat ämnar vi inte jämföra skolorna (eleverna) åt, utan har istället valt att presentera 

elevernas svar i sin helhet. De tio frågorna som har sammanställts i detta avsnitt har till syfte 

att undersöka i vilken utsträckning som eleverna har kunskap och kännedom om de nyckelord 

och fraser som beskrivs i kursplanen för Samhällskunskap A i gymnasieskolan. Diskussionen 

har till syfte att tydliggöra eventuella skillnader och avvikelser som kan utläsas i den data som 

har insamlats. En mer övergripande diskussion kring slutsatser som går att dra av materialet 

finns i nästkommande kapitel. Totalt har 40 elever ingått i studien. I detta kapitel redovisas 

också svaren på den öppna frågan (fråga 11) som eleverna fick svara på. Precis som med den 

svarsdata som berör elevernas kunskap och kännedom om betyg, kommer den öppna frågan 

att presenteras övergripande och med fokus på eventuella skillnader och avvikelser.  
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Fig. 1.1, Redovisning av elevsvar. I denna figur presenteras elevernas svar på de tio 

enkätfrågorna. OBS! För svart/vit utskrift notera att staplarna följer angiven ordning enligt 

ovan (G-VG-MVG). 

 

I enkätsvaren kan man se en tydlig avvikelse i frågorna 2, 7 och 9. I fråga 2 ser vi att 

majoriteten av eleverna har angivit att nyckelordet ”exemplifierar” krävs för betyget Väl 

godkänt. Det korrekta svaret är dock att egenskapen krävs för betyget Godkänt. Vi kan se att 

enbart 12 av 40 svarande har svarat korrekt på denna fråga. Avvikelsen från korrekt svar är 

alltså 28 elevsvar.  

Vad det avser fråga 7 är avvikelsen ännu större än i fråga 2. På denna fråga har den absoluta 

majoriteten av eleverna angivit att nyckelfrasen ”arbetar med olika typer av material” passar 

in på betyget Godkänt. Det korrekta svaret är dock att egenskapen krävs för betyget Mycket 
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väl godkänt. Vi kan se att enbart 4 av 40 svarande har svarat korrekt på denna fråga. 

Avvikelsen från korrekt svar är alltså 36 elevsvar. 

Vad det avser fråga 9 kan vi också se att det finns en avvikelse som liknar den som 

presenterats för fråga 2 ovan. Majoriteten av eleverna har angivit att nyckelfrasen ”bedömer 

tillförlitligheten hos olika källor” passar in på betyget Väl godkänt. Det korrekta svaret är 

dock att egenskapen krävs för betyget Mycket väl godkänt. Vi kan se att enbart 13 av 40 

svarande har svarat korrekt på denna fråga. Avvikelsen från korrekt svar är alltså 27 elevsvar.  

I frågorna 1, 4 och 10 kan man också se en viss avvikelse från det korrekta svaret. Så pass stor 

så att vi anser att den bör uppmärksammas. Eftersom det enbart finns tre betygssteg är det 

svårt att motivera att man ”nästan” har rätt om man ligger ett steg från det korrekta svaret. 

Skulle vissa elever, vilket är fullt möjligt, svara det alternativ som finns i mitten av 

betygsstegen (Väl godkänt) skulle man såldes ha ”nästan” rätt på alla de frågor som man inte 

prickar in. Enligt oss är det inte korrekt att tolka materialet på detta sätt. Det finns enbart ett 

korrekt svarsalternativ och eftersom varje fråga enbart består av tre alternativ bör man beakta 

alla avvikelser. Om det hade funnits fler svarsalternativ hade man på ett annat sätt kunnat 

urskilja eventuella tendenser åt olika riktningar. I vår studie går det inte att göra på detta sätt 

och alla avvikelser bör således lyftas till en diskussion. Givetvis blir det dock en 

bedömningsfråga från fall till fall med avseende på avvikelsens grad.  

I frågorna 3, 5, 6 och 8 kan man se att elevsvaren stämmer mycket väl och väl överens med 

det korrekta svaret. Dessa frågor ligger på varierande betygssteg. Eftersom att frågorna ligger 

på varierande betygssteg är det svårt att föra något vidare resonemang kring eventuell 

kunskapsavvikelse som beror på varierande kunskap kring de olika betygsstegens riktlinjer.  

För att få en mer ingående bild av vad eleverna anser som betygssystemet G-VG-MVG 

kommer svaren på denna fråga att presenteras senare i detta kapitel. De frågor som nu har 

behandlats ligger till grund för att se vilka kunskaper eleverna har om kursplanen för 

Samhällskunskap A. Den öppna frågan, som presenteras senare i detta kapitel, är av 

åsiktskaraktär och har till uppgift att undersöka hur eleverna uppfattar betygsystemet G-VG-

MVG. Frågan är ställd på ett öppet sätt som inbjuder eleverna till att ta upp både förtjänster 

och brister.  

 

 

3.3 Vad tycker eleverna om systemet G-VG-MVG? 

I detta avsnitt presenteras övergripande de svar som har insamlats i den öppna elevfrågan. 
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Fokus ligger på att se eventuell samstämmighet och delar där de svarande har en olikartad 

uppfattning. Svaren på den öppna frågan går att återfinna i sin helhet i bilaga 4.  

Vid sammanställningen av elevsvaren går det att utläsa att 25 av 40 svarande på något sätter 

anknyter till orättvisa i sitt svar. Formuleringarna skiftar, men på olika sätt förekommer 

skrivningar där ordet rättvisa nämns. Anledningarna till att man anser att systemet är orättvist 

handlar bland annat om att man anser att det finns för få steg i det nuvarande betygssystemet. 

Vid sammanställningen har vi vid vår tolkning kunnat koppla ihop att 10 av de tidigare 25 

nämnda anger att plus och minus vid betygssättning är orsaken till att de anser att systemet är 

orättvist.  

 

3.4 Lärarnas skiftande uppfattningar 

De lärare som har deltagit i studien har utöver intervjun fått svara på samma enkät som 

eleverna, med ett undantag. Eftersom att intervjuer har skett med lärarna har den avslutande 

frågan, fråga 11, av naturligt skäl utgått. Det fanns helt enkelt ingen anledning att låta lärarna 

svara skriftligt på en fråga när intervju istället genomfördes.  

Antalet lärare uppgår till 3 stycken. Antalet motiveras av begränsad tid och viss svårighet att 

få kontakt med lärare att intervjua. Precis som i diskussionen rörande elevsvar, har vår tanke 

aldrig varit att jämföra olika skolor mot varandra. Dock är det givetvis relevant att se 

avvikelser i uppfattningar och åsikter som de svarande eventuellt kan ha. Lärarna har, precis 

som eleverna, varit anonyma både vid enkätundersökning och intervju. I sammanställningen 

av intervjuerna, som presenteras senare i kapitlet, kommer lärarna att benämnas som lärare A, 

B och C. Nedan följer en presentation av lärarnas svar på enkäten. 
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Fig. 1.2, Redovisning av lärarsvar. I denna figur presenteras lärarnas svar på de tio 

enkätfrågorna. OBS! För svart/vit utskrift notera att staplarna följer angiven ordning enligt 

ovan (G-VG-MVG). 

 

Det första vi måste göra när vi sammanställer lärarnas enkätsvar är att betona att det enbart rör 

sig om tre individer. För att dra några större och mer generella slutsatser hade antalet behövt 

vara större. Vi ser det dock som fullt möjligt att använda den data som vi har samlat in till en 

allmän diskussion, men antalet deltagare i studien bör ändå beaktas. 

Vad det gäller tydliga avvikelser kan sådana konstateras i frågorna 2 och 4. I dessa frågor har 

varje svarande valt ett alternativ som avviker från de andra deltagande lärarnas. Det korrekta 

svaret på fråga 2 är Godkänt, medan det på fråga 4 är Väl godkänt. I fråga 7 och fråga 9 har 

alla svarande svarat felaktigt. Det korrekta svaret på fråga 7 och fråga 9 är Mycket väl 

godkänt. 
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11 1 1 1 1

2

1
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1
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1
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2 2 2

Enkätsvar (lärare)
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Full samstämmighet råder i fråga 1. På denna fråga har alla svarande svarat korrekt. Det 

korrekta svaret på fråga 1 är Mycket väl godkänt.   

I de resterande frågorna råder inte full samstämmighet. I frågorna 3, 5 och 6 kan vi se att 

majoriteten av lärarna har svarat korrekt. På dessa frågor har 2 av 3 svarande svarat korrekt. 

Det korrekta svaret på fråga 3 och fråga 5 är Mycket väl godkänt. På fråga 6 är det korrekta 

svaret Godkänt.  

I två frågor kan vi konstatera att 1 av 3 lärare har svarat korrekt. Detta gäller fråga 8 och fråga 

10. Det korrekta svaret på fråga 8 och fråga 10 är Väl godkänt.   

 

3.5 Redovisning av insamlat intervjumaterial  

I denna del kommer vi överskådligt att presentera de lärarintervjuer som har genomförts. 

Antalet lärare som har deltagit uppgår till 3 stycken. För att på ett så lättöversiktligt sätt som 

möjligt visa den data som har samlats in kommer vi att dela upp materialet i fyra delar. Dessa 

delar är Lärarnas frihet, Implementering och Skolverkets ansträngningar för denna, 

Kursplanen för Samhällskunskap A i praktiken och avslutningsvis Arbetslag och skolledning.  

 

3.5.1 Lärarnas frihet 

När vi frågar Lärare A om h*ns frihet vid betygsättning besvarar h*n den frågan genom att 

ange att ”… den måste man ju hela tiden härleda till det som står, alltså man har ju en alltså 

en kursplan …” (Citat från Lärare A). Lärare A menar vidare i intervjun att man vid 

betygssättning måste utgå från styrdokumenten. Det är bland annat viktigt för att kunna 

motivera ett betyg när elever frågar. I samma resonemang menar Lärare A också att: 

 

”… jag ser som en styrka för att jag ska inte bedöma saker själv hipp som happ utan jag 

menar jag måste ju faktiskt lita till, jag har ju ett myndighetsuppdrag ändå …” (Citat från 

Lärare A) 

 

Lärare B anger följande relevanta påstående i anslutning till diskussionen om lärarnas frihet: 

 

”…  jag är ju bunden till kursplanerna. Men annars är jag ju suverän. Så att säga det är ju 

ingen annan som styr mig”. (Citat från Lärare B) 
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När vi frågar Lärare C om dennes frihet vid betygssättning anser h*n att friheten är ganska 

stor och att det handlar om en subjektiv bedömning. Detta ger en frihet menar Lärare C 

vidare. Senare i intervjun frågar vi Lärare C om h*n anser att friheten bör vara större. Som 

svar på denna fråga anger h*n följande: 

 

”Nej nej nej nej, och det är ju fortfarande ett av dom få sakerna i vårt samhälle vi inte kan 

överklaga, där är ju jag enväldig”. (Citat från Lärare C) 

 

3.5.2 Implementering och Skolverkets ansträngningar för denna 

Inledningsvis frågar vi om hur väl de svarande anser att kursplanen för Samhällskunskap A är 

förankrad och implementerad i verksamheten. Här avses kursplanen, betygskriterierna och 

bedömningsanvisningarna. Lärare B anger som svar på denna fråga att h*n inte riktigt har de 

exakta formuleringarna i huvudet, men menar vidare att h*n skulle kunna formulera dessa på 

sitt eget sätt. Lärare B anger vidare att: 

 

”Kursplanen är ju givetvis grundläggande, men för mig är det, alltså det som sitter i 

ryggmärgen, det är ju inte kursplanens formuleringar så, utan det är ju själva, vad ska jag 

säga, arbetssättet och sättet att tänka, och det, det har man ju med sig från, från högskolan 

och universitet också egentligen, hur man arbetar som, som forskare, som, hur man arbetar 

med kunskap helt enkelt, på högre nivå”. (Citat från Lärare B) 

 

På frågan om förankring och implementering svarar Lärare C följande: 

 

”Ja det tycker jag att den är alltså själva kursplanen i sig är ju implementerad va …” (Citat 

från Lärare C) 

 

Vidare frågar vi Lärare B och Lärare C om de ser några brister i implementeringen. Lärare B 

svarar följande: 

 

”… jag tror att kursplanen också sitter litegrann i ryggmärgen på något sätt, att man vet vad 

man ska göra, man formulerar uppgifter och prov, eller vad man nu har för någonting, 

utifrån kursplanen, och verksamheten styrs, tror jag, och tänkandet styrs, utav 

kursplanerna… men, men de är likväl någon slags, de är svåra för eleverna att förstå, de 
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behöver konkretiseras…” (Citat från Lärare B) 

 

Lärare C svarar följande: 

”Nej, nej det tycker jag inte …” (Citat från Lärare C) 

 

I anslutning till frågan om förankring och implementering frågar vi även om de svarande 

anser att Skolverket tillhandahåller bland annat fortbildning, utbildningsmaterial, verktyg för 

betygssättning och tydliga riktlinjer. På denna fråga svarar Lärare A följande: 

”… men det har ju inte varit någon fortbildning direkt och jag tycker inte Skolverket har så 

jättemycket, dom har inte något större bedömningsverktyg… så det tycker jag inte har 

funkat…” (Citat från Lärare A) 

 

Vi preciserar frågan och frågar den svarande specifikt om det behövs mer fortbildning. Lärare 

A anger då: 

 

”… det jag i så fall tycker är att Skolverket skulle haft mer instruktioner, mer exempel, mer 

bedömningsverktyg”. (Citat från Lärare A) 

 

Vi frågar även Lärare B specifikt om fortbildning. Lärare B anger då: 

 

”Nej, jag vet inte, jag tror att, eller jag tycker att det… det är ganska mycket fortbildning, det 

finns rätt mycket möjligheter till fortbildning på den fronten, vi diskuterar ju betyg och 

bedömning, betygssättning och bedömning, det gör vi ju på våra fortbildningsdagar relativt 

mycket tycker jag… om man jämför med annan fortbildning… så det tycker jag inte att det 

behövs mer av”. (Citat från Lärare B) 

 

Vi frågar även Lärare C om Skolverkets tillhandahållande av fortbildning, tydligt 

utbildningsmaterial och riktlinjer för betygssättning inom Samhällskunskap. Lärare C anger 

då: 

 

”Ja det gör dom ju naturligtvis va, dom försöker ju ha sina, sin fortbildning, ja det tycker jag 

dom presenterar väl det på ett bra sätt”. (Citat från Lärare C) 
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Vidare frågar vi Lärare C specifikt om det finns något som h*n saknar rent 

fortbildningsmässigt. Lärare C anger då att h*n själv inte saknar fortbildning. Men h*n 

misstänker att läget är ett annat som nyutexaminerad lärare. Vidare menar h*n är det är viktigt 

att fortbilda sig själv som samhällslärare.  

 

3.5.3 Kursplanen för Samhällskunskap A i praktiken 

Både lärare A och lärare B menar i detta sammanhang att kursplanen för Samhällskunskap A 

är för öppen och luddig och behöver konkretiseras. Vidare menar lärare A och lärare B att  

detta medför svårigheter att tolka materialet i kursplanen samt lämnar ett för stort utrymme 

för egna tolkningar vilket i slutändan resulterar i att som lärare A uttrycker det: 

”... Samhällskunskap A som vi pratar om, den är ju så otroligt allmän alltså, det står ju 

verkligen, ja man kan ju, den kursen kan ju innehålla nästan vad som helst”.  (Citat från 

Lärare A) 

 

Vidare menar lärare A att detta äventyrar rättssäkerheten och förklarar varför det kan vara lite 

för stor skillnad mellan olika lärare. Lärare A upplever även att kriterierna för 

Samhällskunskap A byter innehåll mellan de tre betygstegen och att h*n saknar den 

progression i kunskapsbeskrivningarna som finns i gy11. Lärare A påpekar även att de så 

kallade värdebegreppen i betygskriterierna byts ut från varenda kurs och att som h*n säger: 

”... det är oerhört många såna begrepp, vilket gör att det blir diffust, både för lärare också 

elever”. (Citat från Lärare A)  

 

3.5.4 Arbetslag och skolledning 

 

3.5.4.1 Arbetslag 

Samtliga deltagare i intervjustudien upplever att möjligheten att få hjälp av kolleger inom 

arbetslaget finns och att de vid tillfällen har diskuterat frågor rörande bedömning inom 

arbetslaget. En del större moment såsom projektarbeten har man även betygssatt gemensamt 

inom arbetslaget men samtliga är överens om att betyg är och kanske även bör vara ett 

ensamarbete reserverat för den berörde läraren.  
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3.5.4.2 Rektorn 

Ingen av respondenterna i intervjustudien upplevde att de vid något tillfälle har varit hjälpta 

av den aktuella rektorn vid betygssättning. Två av de intervjuade, lärare A och lärare B var av 

den uppfattningen att möjligheten att få hjälp av rektorn fanns om ett behov av denna skulle 

uppstå, något de tidigare aldrig hade haft behov av. Lärare C menade att det pedagogiska 

ledarskapet från rektorns sida överhuvudtaget inte existerade och att det i detta gick att 

urskilja en tydlig brist. Vidare menade lärare C att detta berodde på bristande kompetens inom 

det berörda området hos den aktuella rektorn men framförallt på tidsbrist och en stor 

arbetsbörda. Lärare C kommenterar sitt påstående att rektorerna inte hinner med sitt 

pedagogiska ledarskap enligt följande: 

 

”... dom hinner inte... vilket är konstigt för det ska ju vara deras huvuduppgift egentligen”. 

(Citat från Lärare C) 
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4. Slutsatser 

 

4.1 Har implementeringen nått eleverna? 

Enligt figur 1.1 kan vi dra slutsatsen att kursplanen för Samhällskunskap A är väl till mycket 

väl bekant för eleverna. Denna slutsats drar vi då endast tre av tio frågor enligt denna figur 

kan tolkas på ett sådant sätt att eleverna saknar kunskap kring dessa betygssteg (frågorna 2, 7 

och 9). Tre övriga frågor (frågorna 1, 4 och 10) bör tolkas som att eleverna har god förståelse 

för dessa betygssteg då majoriteten totalt sett har svarat rätt. De som inte har besvarat dessa 

frågor korrekt ligger till absolut övervägande del enbart ett betygssteg från korrekt svar. 

Spridningen kan således ses som liten. I de fyra övriga frågorna (frågorna 3, 5, 6 och 8) 

framkommer med all tydlighet en god till mycket god kännedom hos eleverna som har 

deltagit i studien. Sammantaget anser vi att materialet bör tolkas så som att eleverna har god 

kännedom kring de för studien aktuella nyckelorden från kursplanen för Samhällskunskap A i 

gymnasieskolan.  

 

4.1.1 Hur har implementeringen nått eleverna? 
Enligt tidigare nämnda Lundquist (1992) i vårt teorikapitel finns det tre olika nivåer som 

måste fungera för fungerande implementering. Dessa är Förvaltningsstyrning, 

Organisationsstyrning och Samhällsstyrning. Lundquist menar att Förvaltningsstyrning 

huvudsakligen handlar om beslut från riksdag och regering. I vårt fall anser vi att denna del är 

viktig för en fungerande implementering av betygskriterier, men vi menar att den inte är 

central i vår studie. Istället anser vi att man bör fokusera på de andra delarna, nämligen 

Organisationsstyrning och Samhällsstyrning. Anledningen till detta är att 

Organisationsstyrning enligt oss måste ses som en nivå mellan Förvaltningsstyrning och 

Samhällsstyrning. Lundquist menar att Organisationsstyrning är en slags mellannivå. Detta 

kopplar vi direkt till Skolverket som myndighet. Detta då Skolverket har ett uppdrag som 

handlar om att få skolor och tjänstemän på lägre nivå, Samhällsstyrningsnivå enligt 

Lundquist, att implementera beslut som kommer uppifrån (i detta fall Förvaltningsnivå enligt 

Lundquist). Slutligen menar Lundquist att Samhällsstyrning berör enskilda tjänstemän (enligt 

oss lärare i detta fall).  
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Vilka slutsatser går det att dra av ovanstående resonemang i kombination med elevernas 

resultat? Vi ser enligt punkt 4.1 att eleverna till stor del har kunskap kring de frågor rörande 

betygskriterier som har besvarats. Som vi redan redogjort för kan vi se att det finns en tydlig 

avsaknad av kunskap i tre av tio frågor. I de övriga sju frågorna varierar resultatet, men på det 

stora hela har eleverna god till mycket god kännedom kring vad som krävs för ett visst betyg. 

Vi se således att implementeringen har gett önskvärd effekt. Det svåra i det här fallet är att 

säga var implementeringen har fungerat mest effektivt. Vi anser att det måste vara en 

kombination av samtliga nivåer. Detta då det enligt oss krävs en långtgående fungerande 

kedja för att implementering av detta slag ska kunna fungera önskvärt.  

 

4.2 Har implementeringen nått lärarna? 

Resultatet av enkätsvaren från lärarna visar, trots att denna grupp är liten, att lärarna i studien 

presterade likvärdigt med eleverna och inte i något fall bättre. Detta menar vi att man kan 

tolka som att de aktuella lärarna har förmedlat all kunskap som de besitter rörande de aktuella 

betygskriterierna till eleverna. Slutsatsen av detta bör enligt oss vara att den kunskap som har 

nått fram till lärarna också har förmedlats vidare till eleverna och att eventuella fel i 

implementeringskedjan således återfinns någonstans över lärarna i kedjan. 

De lärare som har deltagit i studien anser att kursplanen är välimplementerad i verksamheten. 

Vidare anser de att nödvändiga ansträngningar har vidtagits av Skolverket och att dessa även 

har presenterat materialet på ett tydligt sätt.  

En tydlig kontrast uppdagar sig vad det gäller lärarnas faktiska kunskap och deras egna 

beskrivningar av sina förutsättningar. En berättigad fråga enligt oss är att lärarna borde ha en 

bättre kännedom om de aktuella värdeorden som utgår från kursplanen. Detta är en fråga som 

kan ligga till grund för fortsatt forskning, men den troliga orsaken är den mänskliga faktorn i 

form av glömska och exponering for snarlikt material i andra kurser.  

 

4.2.1 Hur har implementeringen nått lärarna? 

Lundquist (1992) för en diskussion kring hur individens, enligt oss översatt till lärarnas, 

personliga egenskaper påverkar hur styrningen och implementeringen fungerar. Han 

poängterar bland annat att individen är i behov av mer utbildning om man har svårigheter med 

att förstå styrningen. Detta kopplar vi till relationen mellan Skolverket, rektorn och den 

enskilde läraren. I studien framkommer det att lärarna generellt sett är positivt inställda till 

Skolverkets ansträngningar för att nå implementering. Denna positiva inställning berör 
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huvudsakligen fortbildning. Vad det avser rektorns insats och ansträngningar är svaren 

blandade från lärarnas sida. Ingen av de tillfrågade lärarna har uttryckligen angett att de har 

varit i behov av hjälp från rektorns sida, men det har samtidigt framkommit viss kritik mot 

rektorns uppdrag och kompetens. Lärare A anger bland annat att rektorns uppdrag är ”absurt” 

och Lärare C riktar skarp kritik mot rektorns kompetens inom detta område. Lärare C menare 

vidare att tiden inte finns för rektorn att sköta denna del av sitt uppdrag. H*n anger även att 

detta ”… är konstigt för det ska ju vara deras huvuduppgift egentligen”.  

Det som Lärare C anger ovan är givetvis graverande för hur väl implementeringen och 

styrningen av verksamheten ska fungera. Detta då rektorn ensam är ytterst ansvarig för 

verksamhetens utformning och kvalité. Sköter inte rektorn detta uppdrag, menar vi att ingen 

annan heller gör detta, då övriga delar av verksamheten inte står ansvariga inför Skolverket. 

Vi anser att rektorn utgör en nivå mellan lärare och Skolverket. Man borde således kunna säga 

att rektorn utgör styrningen på lokal nivå och är en central del i implementeringskedjan. Vid 

tveksamheter över hur de delar av kursplanen, som tidigare har beskrivits som svårtolkade, 

ska tolkas bör den enskilde läraren ha möjlighet att få vägledning från den pedagogiska 

ledaren. Detta utgör även en fördel då samtliga lärare i verksamheten får samma vägledning. 

Slutligen borde man kunna anse att detta eliminerar delar av de skillnader mellan olika lärare 

som leder till bristande rättssäkerhet.  

 

4.3 Lärarnas roll i implementeringskedjan 

Lipsky (2010) menar i vår teoridel att vissa yrken kräver större frihet än andra. Till dessa 

grupper räknas bland annat lärare som är centrala för vår studie. Anledningen till att 

exempelvis lärare har en stor frihet är att deras arbetsuppgifter är komplexa och således kräver 

en ökad grad av flexibilitet. Lipsky menar bland annat att man inte kan ha exempelvis 

manualer att följa utan menar att viss frihet måste råda.  
Vad anser då lärarna om deras frihet? I vår studie framkommer tydligt att lärarna anser att de 

är bundna och styrda av kursplanen. En av lärarna (Lärare C) anser dock att h*n har en ganska 

stor frihet vid betygsättning. Två av lärarna påpekar tydligt att de har en roll med ganska hög 

bestämmandegrad. Lärare B använder exempelvis ordet ”suverän” i detta resonemang, medan 

lärare C anger att h*n är ”enväldig”. Detta tyder enligt oss på att lärarna själva i hög grad 

anser att de är ganska fria i sin yrkesutövning.  

Vi anser att en relevant diskussion i motsättning till Lipskys teori som beskriver lärarnas 

behov av frihet skulle kunna grunda sig på behovet av tydligare styrning av lärarna. Vi tror att 
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implementeringen är mycket svår eller omöjlig att lyckas genomföra optimalt med bibehållen 

frihet för lärarna. Kanske är det så att implementeringen fungerar så bra som det är möjligt i 

det nuvarande systemet och att eventuella fel således återfinns i skolans organisation.   

 

4.4 Vad ska implementeras? 

I vår studie har det framkommit att den kursplan som ska implementeras, Samhällskunskap A, 

är både för öppen och för luddig och är i behov av konkretisering. Det har även framkommit 

oro för att utrymmet för egna tolkningar är för stort, vilket kan göra att rättssäkerheten 

ifrågasätts. Även kritik mot betygskriterierna i kursplanen har framförts, då man menar att 

dessa är diffusa.  

Ovanstående resonemang kan tolkas som att toppen av implementeringskedjan, riksdag och 

regering, har tagit fram beslut som i sig är bristfälliga och förklarar varför dessa inte låter sig 

implementeras i verksamheten. I detta fall kan felet lokaliseras till den första början av 

implementeringskedjan. Övrig verksamhet blir även med sin allra bästa vilja lidande av att det 

som ska implementeras, kursplanen, i sig är bristfällig och faller på sin egen ofullständighet.  

Vi menar att riktlinjer av detta slag i praktiken blir verklighetsanpassade, vilket vi tydligt kan 

se utifrån elevernas svar på den öppna frågan. Där framkommer det vid flertalet tillfällen 

kritik mot användandet av plus och minus vid betygssättningen. Detta finns inte beskrivet i 

kursplanen, men är enligt vår erfarenhet mycket utbrett. Detta tyder på att man i den dagliga 

verksamheten skapar egna verktyg, då dessa inte beskrivs i kursplan och styrdokument. Det är 

detta som sker då man som lärare i studien beskriver att kursplanen är mycket öppen och 

luddigt formulerad. Vidare, som angetts ovan, ger kursplanen enligt lärare i studien utrymme 

för egna tolkningar, vilket innebär att man här har möjlighet att fylla ut kursplanen utifrån 

personliga prioriteringar. Detta är något som enligt oss kraftigt missgynnar en likvärdig 

implementering. Lösningen är återigen en skärpning av styrningen för lärare.  
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Sammanfattning 

 

Uppsatsen har som syfte att undersöka hur välimplementerad skolverkets riktlinjer för kursen 

Samhällskunskap A samt betygsättning i denna kurs är hos lärare och elever i 

gymnasieskolan. Som teoretisk grund för denna studie utgår vi dels från Lundquist (1992) 

som på ett för skolverksamheten mycket applicerbart sätt beskriver implementeringen som 

process samt förutsättningar för denna. Dels från Rothstein (red. 2008 & 2010) som beskriver 

regeringens behov av likvärdig och effektiv implementering för att bibehålla legitimitet. Detta 

antagande att toppen av implementeringskedjan det vill säga riksdag och regering har ett 

tydligt intresse av att implementeringen ska vara effektiv och likvärdig har varit 

grundläggande för studien då samtliga tecken på brister i implementeringen bör tolkas som ett 

misslyckande av dessa. Slutligen består studiens teoretiska beskrivning av Lipsky (2010) som 

beskriver närbyråkraternas (lärarna) roll för implementeringen i verksamheten och deras 

behov av frihet.  

Studieobjekt för studien har 40 elever ur den svenska gymnasieskolan bestående av två 

klasser från två olika skolor varit. Även tre lärare från två olika skolor har deltagit i studien. 

Som metod för att studera eleverna användes enkäter som även i en något nerbantad form 

besvarades av lärarna för att  utgöra en jämförelse. Lärarna i studien intervjuades i en 

halvstrukturerad  intervju som spelades in och återfinns som transkriberad bilaga till 

uppsatsen.  

Förutom en öppen fråga ställd till eleverna via enkäten, samt de frågor rörande 

implementering samt förutsättningar för denna som ställdes till lärarna i intervjuerna utgår 

studien från de så kallade nyckelord som beskriver efterfrågad kunskap för de olika 

betygsstegen i Samhällskunskap A. I studien görs en oförberedd kontroll på hur väl lärare och 

elever känner till dessa nyckelord och kan placera in dessa i korrekt betygssteg. 

Slutsatserna som studien visade på är bland annat att implementeringskedjan löpte hela vägen 

från toppen (riksdag och regering) till botten (eleverna). Denna slutsats var möjlig att dra då 

eleverna visade på tydliga kunskaper om betygskriterierna i Samhällskunskap A. Övriga 

slutsatser vi kunde dra utifrån det insamlade materialet pekade på olika typer av brister, var 

och en i olika delar av implementeringskedjan. Vi vågar även påstå att det tolkade materialet 

kan tolkas som så att den absolut övervägande delen av implementeringskedjan har gjort de 

ansträngningar som förväntas av dem för att åstadkomma en effektiv implementering. Vi 

menar att de brister som vi trots detta har lokaliserat beror på den enligt studien stora frihet 

som lärare åtnjuter och att implementeringen inte låter sig tas längre med bibehållen frihet för 

lärarna. I studien har det även framkommit tecken på att brister i implementeringen beror på 

att det material som ska implementeras (kursplanen) är dåligt anpassat till den verklighet som 

är reell i skolan. Felet återfinns i detta fall i toppen av implementeringskedjan då man har 

försökt att implementera något som är bristfälligt anpassat till den verklighet som det syftar 

till att reglera.  
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Bilaga 1 - Enkätundersökning (elever) 
OBS! Vissa förändringar i utseendet har gjorts för att denna bilaga ska passa in i uppsatsen! 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING KRING BETYG I GYMNASIESKOLAN 
 
De första 10 frågorna ska besvaras genom att ringa in rätt betygssteg till den kunskap 
som beskrivs i varje fråga. OBS! Du kan enbart ringa in ett svarsalternativ per fråga. 
 
I den avslutande frågan ska du ange hur du ser på betygssystemet G-VG-MVG i sin 
helhet.  
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Kön: Pojke  Flicka 
 

Fråga:    Betyg: 
 
1. Eleven ”föreslår lösningar”  G VG MVG 
 
2. Eleven ”exemplifierar”   G VG MVG 
 
3. Eleven ”drar slutsatser”  G VG MVG 
 
4. Eleven ”diskuterar”   G VG MVG 
 
5. Eleven ”har ett kritiskt förhållningssätt” G VG MVG 
 
6. Eleven ”anger orsaker”   G VG MVG 
 
7. Eleven ”arbetar med olika typer av material” G VG MVG 
 
8. Eleven ”värderar”   G VG MVG 
 
9. Eleven ”bedömer tillförlitligheten 
hos olika källor”   G VG MVG 
 
10. Eleven ”reflekterar”   G VG MVG
  
 
(De värderande orden utgår från Skolverkets betygskriterier för Samhällskunskap A) 
 
 

11. Vad anser du om betygssystemet G-VG-MVG i sin helhet? Exempelvis vad det gäller 
rättvisa, inflytande och mätning av kunskap. Skriv även på baksidan vid behov! 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning (lärare) 
OBS! Vissa förändringar i utseendet har gjorts för att denna bilaga ska passa in i uppsatsen! 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING KRING BETYG I GYMNASIESKOLAN 
 
De första 10 frågorna ska besvaras genom att ringa in rätt betygssteg till den kunskap 
som beskrivs i varje fråga. OBS! Du kan enbart ringa in ett svarsalternativ per fråga. 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
 

Fråga:    Betyg: 
 
1. Eleven ”föreslår lösningar”  G VG MVG 
 
2. Eleven ”exemplifierar”   G VG MVG 
 
3. Eleven ”drar slutsatser”  G VG MVG 
 
4. Eleven ”diskuterar”   G VG MVG 
 
5. Eleven ”har ett kritiskt förhållningssätt” G VG MVG 
 
6. Eleven ”anger orsaker”   G VG MVG 
 
7. Eleven ”arbetar med olika typer av material” G VG MVG 
 
8. Eleven ”värderar”   G VG MVG 
 
9. Eleven ”bedömer tillförlitligheten 
hos olika källor”   G VG MVG 
 
10. Eleven ”reflekterar”   G VG MVG
  
 
(De värderande orden utgår från Skolverkets betygskriterier för Samhällskunskap A) 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till lärare 

OBS! Vissa förändringar i utseendet har gjorts för att denna bilaga ska passa in i uppsatsen! 

 
Intervjufrågor 
 
1. Hur väl tror du att eleverna behärskar de nyckelord som du nyss har besvarat?  
 
2. Hur stor frihet tycker du att du som lärare har vad det gäller betygssättning? 
 2.1 Hur stor bör friheten vara enligt dig? 
 2.2 Önskar du att relationen mellan lärarkåren och Skolverket förändras? 
 
 
3. Hur välimplementerade (förankrade i verksamheten) tycker du som enskild lärare att 
Skolverkets betygskriterier för Samhällskunskap A är i skolan? 
 
 3.1 Ser du några brister i implementeringen? 
 
 
4. Anser du att Skolverket tillhandahåller verktyg så som fortbildning, 
utbildningsmaterial och tydliga riktlinjer för att du som lärare ska kunna sätta så 
korrekta betyg som möjligt? 

4.1 Anser du att detta behövs? 
 

 
5. Vilken hjälp anser du att du får vid betygssättningen av: 

5.1 Den lokala planen för kommunen 
5.2 Arbetslaget 
5.3 Rektorn 
 
 

6. Anser du det möjligt att enligt Lpf 94 bedöma eleven enligt: 
1. ”- utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen, 
 6.1.1 Hur kan du som lärare ”mäta”/bedömma detta? 
 
2. - beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den 
aktuella undervisningen, 
 6.2.1 Hur kan du som lärare ”mäta”/bedömma detta? 
 
3. - beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper, och 
 6.3.1 Hur kan du som lärare ”mäta”/bedömma detta? 
 
4. - göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.” 
 6.4.1 Hur kan du som lärare ”mäta”/bedömma detta?  
 

(Skolverket, Lpf 94, 2006, s. 16) 
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Bilaga 4 - Redovisning av elevsvar för den öppna frågan 

11. Vad anser du om betygssystemet G-VG-MVG i sin helhet? Exempelvis vad det gäller 
rättvisa, inflytande och mätning av kunskap. Skriv även på baksidan vid behov! 
 
 
(1) ”Bra, det viktigaste tror jag inte är vilket betygsystem man har utan att alla har samma 

och att man inte ändrar systemet för ofta (som sifferbetyg eller meritpoäng)”.  

 

(2) ”Jag själv tycker om det, kan vara för att jag är så van vid det kanske. Men jag tycker det 

mest rättvisa systemet är det den nya gymnasieskolan har. Eftersom den har fler ’betyg’ och 

det blir då mer precist på det betyg jag förtjänar”.  

 

(3) ”Det har både för och nackdelar. Ligger man på VG+ får man bara VG i betyget. Men om 

man ligger på MVG- så får man MVG i betyget vilket är bra för eleven. Men man kan väl 

säga att det inte är så rättvist”.  

 

(4) ”Oftas får jag ett G+, men jag tar ju hellre ett Vg-, Men det betyder samma eller?” 

 

(5) ”Det känns inte som ett bra betygssystem. Om någon, vi tar idrott som exempel, missar 

många lektioner men ändå får ’G’ så har även en annan person som ansträngt sig mer, fast 

som inte är ’VG duktig’ också fått ’G’. Det känns inte rättvist, då är ’A, B, C, D, E, F’ eller 

siffersystemet bättre, där kan man få ett betyg som är mer rättvist”. 

 

(6) ”Det behövs fler steg. t.ex. G+ räknas fortfarande bara som G”.  

 

(7) ”Det är ett orättvist system då jag kan ha mer kunskap än person x men vi får samma 

betyg för att vi når kraven. A-D är ett bättre betygssystem. MVG-G mäter inte kunskapen på 

samma sätt eftersom att nivåerna är lite otydliga. På grund av betydelsen med höga betyg 

anser jag att det är bra med införandet av A-D”.  

 

(8) ”Jag tycker att betyg systemet är ganska bra, det blir lättare att nå det högsta betyget. 

Men dock är det inte så bra när man ligger mellan två betyg. då brukar lärarna ofta sätta ett 

lägre betyg”.  
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(9) ”Betygsystemet uppmuntrar eleven då den endast kan hamna i tre kategorier istället för 

flera. Det blir delvis mer rättvist med flera kategorier som mäter ens kunskap”.  

 

(10) ”Jag tycker att systemet är både bra och dågligt. Det är bra om man får tex. MVG- eller 

VG- för då får man MVG eller VG ändå, istället för ett betyg under. Men det blir tvärt om om 

man har tex. VG+ eller G+ för då får man det betyget och inte ett betyg över. Men tror ändå 

att det blir så i alla betygsystem, som B+ C+ A-”.  

 

(11) ”Jag tycker att betysystemet är både bra och dåligt. Det som är bra är att man inte har 

så många steg att nå till MVG, däremot är det ett väldigt stort hopp mellan alla graderna och 

får man till exempel VG + så är det i slutbetyget bara VG även om du kanske är närmare ett 

MVG än ett VG. Så det borde finnas fler steg för att bedömningen ska göras rättvisare”.  

 

(12) ”Jag tycker det fungerar bra och man har lärt sig med åren ungefär hur man ska göra 

för att nå det man vill. Har men en god kontankt med sin lärare så hjälper det mycke för då 

vet man hela tiden vad som fungerar bra och vad man behöver arbeta mer på”.  

 

(13) ”Jag tkr det är ett bra betygsystem som har fungerat bra för mig. Det har kanske inte 

alltid känts bra när man ligger på VG+ och får VG i betyg, då kanns det lite orättvist. Dom 

här betygen, (och alla andra betygsystem) är en mätning av kunskap och inte av intelligens. 

Vilket som är eftertraktat på arbetsmarknaden”. 

 

(14) ”Tycker inte betygen är rättvisa, eftersom om vi hamnar på VG+ får vi ändå ett VG, 

likadant betyg som ngn som får VG-. Samma för alla betyg, om vi nu har G-VG-MVG kan de 

väl lika gärna sätta dit plus och minus också. Men annars fungerar det bra”.  

 

(15) ”Jag tycker att det är både bra och dåligt. det är lätt att få betyg men på samma gång så 

blir det orättvist. En person som tex ligger på ett g+ får bara g samtidigt som en person som 

har g- också får ett g. Den personen som hade g+ har bättre kunskaper än den som har g- 

men ändån får båda g”.  

 

(16) ”Jag tycker att betygssystemet är sådär. Det är dåligt att det är så några steg för då får 

man + och – och det är surt när man ligger på gränsen och får ett +. Det positiva är att det 

är lättare att få det högsta betyget i det vi har än vad det är i det nya betygssytemet”.  
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(17) ”Jag tycker att det är helt okej. Det är dock inte rättvist då alla lärare tolkar det olika 

och vissa är hårdare än andra. Man har inte mycket inflytande alls och det är vääääldigt 

stora hopp mellan VG och MVG. Alltså är det nya betygssystemet bättre, då det finns betyg 

mellan dessa 3 betyg. Tycker att betygskriterierna i G/VG/MVG systemet skulle varit 

tydligare, så ALLA lärare tolkar det på exakt samma sätt”.  

 

(18) ”Jag tycker detta system är bra, men det är inte så bra att t.ex VG+ inte syns, med det 

kan vara bra det också eftersom då vet man att man borde kämpa mer”.  

 

(19) ”De är helt okej. Jag tar hellre ett G-VG-MVG än att få siffer poäng. För när man ser 

siffrorna så känner man vilken ångest man har. Och folk frågar gärna andra om deras betyg. 

det låter bättre om man säger G än 10 poäng tex. Man känner sig kanske duktigare också. 

Jag tycker det är ett bra system att använda”.  

 

(20) ”Jag tycker det är en bra skala med tillräckligt många steg. Dock blir man irriterad på 

de ’+’ man får i betyg som man faktiskt inte ser i slutbetyg sedan. Det är det orättvisa med 

skalan. Man förstår dock inte betygskriterierna till fullo. Varför ska skolverket krångla till det 

mer än nödvändigt för eleverna? Som tur är har vi haft bra lärare som förklarat. Men alla 

har inte den turen”.  

 

(21) ”Jag tycker att det är ett bra betygssystem som fungerar väldigt bra. Det kan kanske 

kännas lite orättvist om man ligger precis på gränsen mellan två betygssteg – det är inte så 

stor skillnad mellan de kunskaper som krävs för ett VG+ och ett MVG minus, men det gör 

ändå stor skillnad för eleven”. 

 

(22) ”Jag anser att få av de ovanstående alternativen ligger på en MVG-nivå i sig. För MVG 

ska det krävas att man kan tillämpa de olika sätten och använda dem tillsammans i uppgifter 

av olika slag. I det stora hela tycker jag att det gamla betygssystemet fungerar bra. Det nya 

betygssystemet blir luddigt, då det inte finns klara riktlinjer för alla steg”.  

 

(23) ”Överlag gillar jag det – antagligen mest för att jag är van vid det (och kanske för att det 

känns som att det är relativt lätt att nå höga betyg, i jämförelse med t.ex. nya systemet). Men 

lätt orättvist”.  
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(24) ”Jag tycker att det är bra på det sätt att det finns beskrivningar för varje betygssteg och 

vad man behöver göra för att uppnå dem. Dock kan de vara orättvisa ibland ex om en elev 

har fått ’VG+’ och en annan ’VG-’ så kommer båda få betyget VG trots att den ena visade på 

högre kunskap. Så det finns ett behov av fler betygsteg”.  

 

(25) ”För mig så har betygssystemet fungerat väldigt bra, dock förstår jag dem som alltid får 

’VG+’, vilket inte syns i betyget, att betygssystemet inte fungerar för dem. Samtidigt har i alla 

fall vårt betygssystem tydliga kriterier, vilket det nya systemet inte verkar ha”. 

 

(26) ”Svårt att se hur eleven ’bra’ är ex. någon går knappt på idrottslektionerna och får g-, 

nästan ig men klarar sig, en person som tar i och kämpar men inte är lika bra för det som 

krävs för vg, så får personen g+. men personerna får samma betyg, alltså inte så rättvist, och 

luddiga kriterier”.  

 

(27) ”Ja då systemet endast kommer att fortsätta att användas i ett år till så blir det troligen 

använt med så lite mellanskillnad som möjligt. Jag tror att det nya systemet blir bättre då det 

blir mer exakt”.  

 

(28) ”Jag anser att det betygsättet inte bedömmer eleven rättvist då det inte finns en bred 

skala med möjlighet till individuella bedömningar. Det är ett ganska ’luddigt’ betygssystem 

som ofta påverkas mycket av den enskilda lärarens egen betygssättning än skolverkets”.  

 

(29) ”Jag tycker att det fungerar bra, det är kanske inte det mest rättvisa systemet men det är 

enklare att hålla koll på betygskriterier om det bara är 3 betygssteg”.  

 

(30) ”Det känns lite luddigt och till viss del orättvist. Plus och minus tillsätts ofta men har 

ingen egentlig betydelse. Lättare hade det varit om det fanns fler betygssystem”.  

 

(31) ”För få betygssteg, så det ger inte ett ’jämt’ utfall jämtemot elevers kunskaps nivå. G är 

väl grundläggande rabbla fakta, VG är mer reflektera över faktan och MVG är att dra 

slutsatser utifrån sina reflektioner”. 
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(32) ”Jo, det är väll väldigt otydliga betygssteg ibland med VG+ mm. Det är fortfarande ett 

VG varför skriver man inte det då bara. Betygssystemet är egentligen ganska dåligt på att 

mäta kunskap Det skulle behövas fler steg för det”.  

 

(33) ”Jag tycker systemet är fel, eftersom vissa lärare ger G+-, VG+- vilket är fel, utan jag 

tycker man bör hålla sig till G, VG och MVG. En skala med fler betygssteg skulle vara mer 

rättvist och egentligen värderar systemet kunskap på ett ålderdomligt sätt, kanske är det dags 

att hitta på ett nytt sätt att bedöma kunskap? Tills dess får det nya systemet (A, B, C….) 

fungera”.  

 

(34) ”För få steg, blir inte alltid rättvist. Det nya systemet med ABCDEF är nog bättre”.  

 

(35) ”Det är ett stort hopp mellan VG och MVG, och därför kan det bli orättvist i 

betygssättning. Det skulle vara bra med ett mellanbetyg, som gör det lite mer rättvist. Vi har 

inte direkt något inflytande i betygsättning”.  

 

(36) ”Just betygsspannen är för stora. Ett vg+ syns aldrig på betygen. Kriterierna däremot är 

rättvisa, och självständigt tänkande och analyserande värderas högst => BRA!”.  

 

(37) ”Jag anser att de nya betygssystemen är mer rättvisa än G-VG-MVG. Jag tror att om 

något är då lärare blivit mer bekväma med dessa bidrar till en bättre bedömning G-VG-

MVG”.  

 

(38) ”Otydligt, orättvist och väldigt otydligt då man har svårt att veta vad man ligger. 

Lärarna är ofta otydliga och ett Mvg på vår linje är inte ett Mvg på en annan osv”.  

 

(39) ”Det är lite för få steg för att det ska vara rätt vist eftersom varje steg blir så stort”.  

 

(40) ”Inte bra för att det är ofta som man balanserar på olika betyg. Det är ofta så att man 

kanske känner sig orättvist bedömd”.  
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Bilaga 5 - Redovisning av intervjumaterial med lärare A 
 
Intervju med lärare A, 24/4 2012. 
 
I: Den första frågan vi har funderat ganska mycket på är de här frågorna, eller de här 

nyckelorden som du har besvarat nu. Hur väl tror du att eleverna har kunskap om dom 

samma.... generellt sett då. 

 

L: De är nog ganska blandat... ...man försöker ju trycka på dom att liksom dom ska känna till 

kursplanen, man delar ut den i början, man brukar ta den i början på varje moment och så men 

just dom här för lpf94 det är ju också som sagt så många begrepp att det är så svårt att, det är 

svårt att få dom att förstå alla begrepp men dom brukar ändå känna till hyfsat att dom ska 

tänka själva och att dom ska reflektera, att dom ska diskutera, bedöma källkritik och såna 

saker så att jag tror att dom kan dom ganska bra över lag men det beror på elev och det beror 

på så men man försöker ändå trycka … ...sen kanske dom inte alltid förstår vad alla innebär 

och sånt, det här med att dom är ju ganska luddiga men svaret är nog att jo dom känner nog 

till dom hyfsat men inte så bra som dom själva kanske tror alltid för det är ju alltid, det är ju 

ganska svåra grejer de ska göra ändå 

 

I: Om vi i nästa fråga går över lite mer till betygsättningen, hur stor frihet anser du att 

du själv har när du sätter betyg, bortsett från då kursplan och allmänna dokument. 

 

L: Bortsett från det? 

 

I: Ja alltså man tänker friheten du har att sätta betyg alltså din professionella 

bedömning  

 

L: Ja fast den måste man ju hela tiden härleda till det som står, alltså man har ju en alltså en 

kursplan som sagt nu är det svårt nu beror det på vilket gymnasie man pratar om, nu pratar vi 

om det gamla, ni får ursäkta att jag som sagt jag jobbar mer, ganska mycket i det nya nu.. 

...men man försöker ju att ta både innehåll, det och det från kursplanen, att man kollar igenom 

vad ska man ta, nu är ju den gamla där för samhällskunskap A som vi pratar om, den är ju så 

otroligt allmän, alltså det står ju verkligen, ja man kan ju, den kursen kan ju innehålla nästan 

vad som helst. Men man försöker ju att utgå från den och man tittar ju mot betygstegen när 
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man ska betygsätta och jag brukar ju skicka med i alla fall i större uppgifter och sånt så 

skickar jag med liksom både citat från kursplanen varför vi gör det och sen betygstegen för att 

förklara hur jag tänker. Så att man försöker informera om och man försöker, och själv så ska 

man utgå ifrån dom för det är ju dom man lutar emot när man ska motivera ett betyg för att 

det händer ju titt som tätt att eleverna frågar liksom varför fick jag det betyget och det är ju 

alltid en bra det är ju alltid en berättigad fråga liksom. Då måste man ju liksom härleda det till 

styrdokument. Och det tycker jag jag ser som en styrka för att jag ska inte bedöma saker själv 

hipp som happ utan jag menar jag måste ju faktiskt lita till, jag har ju ett myndighetsuppdrag 

ändå så att 

 

I: Du anser att friheten behöver inte utökas så att du behöver ha mer, eller ska ha mer 

frihet   för ditt professionella... 

 

L: Att sätta betyg hur jag vill... nej det tycker jag inte.. 

 

I: Nej inte hur du vill men vi tänker oss att.. du anser inte att skolverkets kriterier är för 

snäva  så att du blir inrutad. 

 

L: Om vi pratar om gamla Samhällskunskap A så verkligen inte, dom är för öppna och det är 

därför jag tycker att det nya gymnasiet är betydligt bättre för där innehåll, där står det 

tydligare: både innehåll i kurserna och det står betygsteg som man kan använda för alla 

moment i kursen oavsett om det är samhällsekonomi eller sådär så att jag tycker skärpningen i 

den till det nya gymnasiet är väldigt bra, så att dom gamla samhällskunskap A betygen är 

väldigt luddiga och det är det som tyvärr gör det svårt, har gjort det svårt kanske lite med att 

så att säga rättssäkerheten och att det kan vara skillnad, lite för stor skillnad mellan olika 

lärare och sånt men när dom lämnade dom så öppna som dom gjorde då i lpf94 så blir det ju 

tyvärr så. Så att, Nej jag vill inte att dom ska vara öppnare än vad dom är i Samhällskunskap 

A utan jag gillar förändringarna där man har styrt upp dom lite  för det är för elevernas skull 

också och för lärarnas skull  

 

I: Om vi tänker oss lite då för Samhällskunskap A igen som studien utgår ifrån. 

 

L: Ja, jag vet (Skrattar)  
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I: Nej det var inte så jag menade... hur tänker du om du med en generell bild, eller 

egentligen dig som enskild lärare, vi kan väl ta den i första hand. Hur välimplementerad 

eller förankrad i verksamheten tycker du att kriterierna är på det stora hela. 

Kunskapen då kring dom då generellt sett. 

 

L: Hur menar du alltså, om eleverna kan dom... 

 

I: Du som lärare. 

 

L: Eh..  

 

I: Jag tänker mest kunskapen, är dom såpass tydliga så att du som lärare tycker att du 

kan dom bra  eller är dom, är dom inte särskilt utvecklande så att dom hjälper dig som 

lärare 

 

L: Alltså Samhällskunskap A, som sagt nu har jag inte haft den kursen på ett par år så att  man 

känner att minnet sviktar lite om vissa formuleringar men.. nej jag tycker inte den är så 

hjälpsam, den är ganska den är lite den är för öppen och jag tycker den byter innehåll från G, 

Vg Mvg kriterierna liksom det handlar inte riktigt om samma sak alltså det finns inte 

analysförmåga på G, Vg, Mvg, det finns inte källkritik på G, Vg, Mvg utan den tar upp liksom 

lite olika saker , och för många värdebegrepp det är ju liksom genomgående att den tar upp 

liksom: reflektera, diskutera, fördjupa bla bla bla alltså den har ju otroligt många, och den 

byter från varenda kurs i hela gamla gymnasiet att det är oerhört många såna begrepp vilket 

gör att det blir diffust, både för lärare också elever 

 

I: Man märker ju här att du är ganska kritisk till kursplanen, jag tänker lite, vad tycker 

du  man borde ha gjort för att implementera dom här i verksamheten så att dom skulle 

varit mer användbara eller mer tydliga, hade man behövt skriva om dom helt eller hade 

man.. 

 

L: Ja... 

 

I: ...eller hade man behövt någon fortbildning eller... 
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L: Nu har inte jag jobbat så länge men jag vet att när dom där kom, för det har andra lärare 

berättat, då fanns det ju inte ens några kriterier för Mvg. Utan det stod ju det här ska du kunna 

för g, det här ska du kunna för Vg och sen stod det ingenting på Mvg. Så att dom som började 

med det här typ94 – 95 och sådär liksom det stod inte ens vad man skulle kunna för Mvg 

 

I: Man var bara jätteduktig då? 

 

L: Ja man var jätteduktig, och det var väldigt väldigt märkligt för och jag tycker inte att, ja jag 

tycker att man skulle ha specificerat mycket mer, man skulle haft färre värdbegrepp, man 

skulle haft tydligare kunskapssteg så att man ser liksom såhär har eleven utvecklat i det här 

området för det finns ju en hel del olika så att säga förmågor eller kunskaper man vill att dom 

ska nå och där tycker jag inte att kursplanen riktigt hjälper. Och ibland är det som jag sa 

tidigare att ta citat från kursplanerna till uppgifterna, men ibland känner man att det nästan är 

svårt att få det att gå ihop liksom... i det gamla gymnasiesystemet 

 

I: Om vi då ser generellt även då inkluderat betygskriterier men ändå mer generellt, 

tycker du att skolverket tillhandahåller olika typer verktyg, fortbildning, tydligt 

material, information som är också tydlig för att du som enskild lärare ska kunna sätta 

så korrekta betyg som möjligt och ha ett underlag så att du vet hur du ska sätta betyg  

 

L: det kan jag väl inte säga att jag vart på, vi har haft en fortbildning fast det hänger ju på 

många saker. Det hänger ju både på hur lärarutbildningen har varit om betygsättning, det 

hänger på hur fortbildningen hos den skolenhet man jobbar vid oavsett om det är en kommun 

eller friskola och såna saker, så det hänger ju på flera saker att det där ska funka men det har 

ju inte varit någon fortbildning direkt och jag tycker inte skolverket har så jättemycket, dom 

har inte något större bedömningsverktyg... … så det tycker jag inte har funkat så utan det får 

bli med kolleger, man får försöka hitta en bra nivå att utgå ifrån, vart dom är när dom kommer 

hit. Som sagt, det kan ju skada rättssäkerheten... jag tycker därför som sagt att dom här 

gymnasieförändringarna är bra 

 

I: Tycker du att det hade behövts mer fortbildning  

 

L: Nej, asså inte från min arbetsgivares håll, det tycker jag inte att jag är besviken på utan det 

jag i så fall tycker är att skolverket skulle haft mer instruktioner, mer exempel, mer 
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bedömningsverktyg. Men det hade kunnat sats in på olika konferenstider och sånt så det är väl 

mer att jag tycker skolverket hade kunnat hjälpt till mer där 

 

I: Även vid betygsättning så kan man ju se att olika delar av verksamheten har olika 

typer av roller, det finns ju en lokal plan som i princip varje kommun har där man 

preciserar betygskriterierna mer för den specifika kommunen, hur stor hjälp tycker du 

att du har vid den, eller av den 

 

L: Det har man ju inte längre, det får man inte ha, så att det var ju sånt som skolorna gjorde 

framförallt när skolan blev kommunal och när det här lpf94 kom eftersom det inte stod vad 

man skulle kunna för ett MVG, jag tror att det var så i alla kurser, jag får lägga in en liten 

reservation där  men jag har för mig att det var så att det inte stod kriterier för MVG. Och då 

eftersom det var så otydligt så gjorde många kommuner lokala planer och sånt, men vi har 

inget sånt här utan de. Och det tycker jag är helt rätt för det ska inte vara skillnad beroende på 

vilken kommun man bor i utan det ska vara liksom nationella regler, det här krävs för ett visst 

betyg så att. Nej lokala planer det ska man undvika och det får man inte ha längre och det är 

helt rätt för det är bara idiotiskt, det blir fel liksom det ska inte vara skillnad om man bor i 

Högsby eller Kalmar eller, man ska försöka få det så rättssäkert som det bara går  

 

I: Om man då ser arbetslaget i sin helhet, hur stor hjälp tycker du att du kan ha där vid 

betygsättning  

 

L: Vi hjälps åt, och är det några.. så.. och i huvudsak så är det ju kanske ensamarbete med 

bedömningen men man hjälps ju ändå åt i vissa frågor och är det något som man funderar på 

så kan man ju ändå prata med varandra så det tycker jag funkar bra liksom, det är inte så ofta 

det är någonting men projektarbetena bedömer vi alltid gemensamt och om det är någonting 

kanske med större uppgifter och så så kan man ju göra det ihop också så, men det hänger på 

hur man har lagt upp arbetet men som sagt, är det någonting så jag har bra kolleger så vi kan 

lösa det om det skulle vara något sånt.  

 

I: och sen rektorn då som pedagogisk ledare hur tycker du att du får hjälp där vid 

betygsättning  
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L: Asså, rektorn har ju ett så absurt uppdrag liksom, man ska sitta på så många stolar man ska 

både var ekonom, man ska vara administratör, man ska vara pedagogisk visionär. Jag tror inte 

så många lärare får liksom så direkt ifrån sina rektorer, och jag kan inte känna att jag saknar 

det så heller liksom utan jag menar man, det är ju ändå jag som är verksamheten, det är jag 

som håller kursen, det är jag som ska försöka göra dom här tolkningarna så att jag har nog 

aldrig gått till rektorn nån gång så för att fråga om liksom hjälp utan de, det ligger väl på 

rektorns bord på papperet att han ska va de liksom också givetvis men... var frågan om jag 

hade fått stöd eller.. kan du formulera frågan igen  

 

I: Ja stöd/hjälp 

 

L: Nej men jag har inte begärt nått heller så att jag tycker inte att det har behövts så att det är 

ingen fara liksom... men hade jag haft någonting så hade jag ju fått hjälp så att 

 

I: Men du upplever att det finns en möjlighet... 

 

L: Ja det skulle jag säkert få men jag har aldrig kommit på tanken liksom så riktigt utan jag 

känner att man, om man tillsammans i arbetsgruppen som liksom ändå har ämnena jag menar 

min rektor har inte ens samma ämnen och grundskolelärare i grunden jag menar det är klart 

att vi lärare som jobbar kan nog lösa det ihop tror jag  

 

I: den avslutande frågan handlar lite om lpf94 där man också har lite beskrivningar för 

hur man som lärare ska sätta betyg eller vad man bör utgå ifrån, bland annat står det 

att man citat ”ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 

till kraven i kursplanen” slutcitat. Hur tycker du som lärare att man, hur lätt tycker du 

som lärare det är att bedöma eller mäta det här. 

 

L: Alltså betygsättningen är ju alltid det svåra, det är det ju. Sen att man som du sa ska ta till 

allting som eleven har lärt sig det.. så är det ju.. man ska ju betygsätta elevens kunskaper inte 

vart dom har lärt sig det så att... du får ställa frågan igen 

 

I: Det stod citat ”utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 

till kraven i kursplanen”.... det är inga problem att mäta det? 

 



 

  54 (71) 
 

L: Vad var frågan  

 

I: Frågan är tycker du det är svårt... eller hur kan du som lärare mäta/bedöma det här, 

ser du några svårigheter med det 

 

L: Ja asså nej, jag menar inte att det var lätt, jag menar betygsättningen är ju det svåra så att 

det är ju det svåra och det som alltid inte är speciellt roligt utan det är bedömningsfrågor och 

det är aldrig helt lätt speciellt om man anser att man inte alltid får så mycket hjälp av 

kursplanen som man skulle vilja haft då i det gamla gymnasiet och även i det nya så är det ju 

bedömningsfrågor, så nej det är svårt det är väl klart det är det liksom man ser eleven en 

begränsad tid och så ska man bedöma deras kunskaper och förmågor och sådär så nej det är 

jättesvårt, det där citatet det är ju mer liksom att man kan, man kan även se till att eleven har 

lärt sig andra saker utanför klassrummet.. 

 

I: Ja det får oss oanat att gå in på den andra delen där att man ”ska beakta även sådana 

kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 

undervisningen”  

 

L: Ja men det är ju inget konstigt, jag menar jag har historia exempelvis och om en elev är 

jätteduktig på källkritik och historia och det visar sig att anledningen till det är att leven har 

läst tio böcker av Dick Harrysson och Peter Englund och massa såna saker jag menar det är 

väl bara jättebra, det är ju inte så att jag blir arg att jag: nej nej nej det där har du läst utanför 

klassrummet. Asså det är väl klart att det är jättebra om dom utvecklar sig på andra sätt och 

jag menar att det är klart att de.. om jag märker det på källkritiska övningar att den här eleven 

har ett försprång och det är inget konstigt. Och det är samma sak om eleven tränar friidrott på 

fritiden det är klart att hon blir bättre på idrottslektionerna då. Så att man bedömer deras 

förmåga inte vart dom har lärt sig det jag menar det är ju rimligt  

 

I: Och du ser inga svårigheter 

 

L: Svårigheter är det väl alltid men man får ju utgå ifrån vad dom gör på lektionerna liksom 

och vad dom gör i kursen men svårt är det ju alltid med betyg... och eftersom det är teoretiska 

ämnen så får det ju visa sig, så visar det ju sig i klassrummet om dom har ett intresse liksom, 

det är ju inte intresset man betygsätter utan det är ju förmågan och om dom kan det men jag 
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menar att har dom ett stort intresse, historieintresse som jag nämnde så brukar det ju givetvis 

leda till att dom har en förmåga som är väldigt bra  

 

I: Den tredje punkten där är att ”du ska beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på 

kunskaper” ser du några svårigheter med detta  

 

L: Man försöker ju blanda i kursen för det finns ju vissa elever som är bättre muntligt och det 

finns dom som är bättre skriftligt, jag kan tänka mig att dom flesta har kanske lite mer 

skriftligt än muntligt kan jag tänka mig, jag menar det muntliga kan ju ta lång tid beroende på 

klasstorlek och såna saker... var frågan om jag såg svårigheter i det 

 

I: Ja.. eller om du som lärare tycker att du kan bedöma eller mäta det här på ett bra sätt 

 

L: Ja det känner jag det har jag fått tillräcklig utbildning och framförallt erfarenhet att kunna 

göra , man letar ju efter samma saker, för jag menar jag undervisar ju ändå, jag undervisar ju 

inte i svenska så att jag undervisar ju inte i retorik och så utan det är ju ändå innehållet. Och 

sen är det ju viktigt att som presenterar det bra oavsett om det är muntligt eller skriftligt att 

dom har liksom ett driv och en röd tråd och såna saker men som sagt att det är svårigheter, ja 

det är det men jag tycker ändå att man kan göra den bedömningen, det är ju inte att dom pratar 

det är ju vad dom säger  

 

I: Men den sista delen handlar lite om att man enligt lpf94 ”ska göra en allsidig 

bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen”  .. nått du tänker här som är 

nån brist eller att du ser någon svårighet med 

 

L: Nej det är... att man ska beakta hela kursen? 

 

I: Mm 

 

L: Nej asså man sätter ju betyg i kursen, det är ju inte så att man plussar ihop de olika 

delmomenten utan det är ju kursbetyg som gäller. Och sen tycker jag framförallt att man kan 

också se lite utvecklingen, om en elev kommer i början av kursen och inte kan speciellt 

mycket och sen i slutet har visat en jättefin utveckling och verkligen utvecklats på ett 

jättepositivt sätt så är det klart de väger in också för man måste ju bedöma vad eleven kan i 
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slutet det är ju liksom inte, om en elev inte kan något i början det spelar ju egentligen mindre 

roll, det intressanta är vad man kan efter kursen så det är klart att det finns en liten skillnad 

mellan att man ska betygsätta det dom gjorde på hösten och sen sätta betyg på hela kursen och 

sen ska man framförallt se deras utveckling också, man försöker ju lägga lite mer fokus, som 

källkritik till exempel i Samhällskunskap A, när dom kommer så är dom oftast inte speciellt 

källkritiska och när dom gör den första skrivövningen och sånt så kan det vara alla möjliga 

källor och dom kan skjuta åt alla möjliga håll liksom, ocj så om dom i slutet av kursen är 

jätteduktiga så är det ju det man får betygsätta, man tar hela kursen men man försöker ju 

också se liksom den här progressionen   
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Bilaga 6 - Redovisning av intervjumaterial med lärare B 

Intervju med Lärare B, 24/4 2012 

 

I: Du har ju nyss svarat på samma frågor som eleverna har fått svara på. Hur väl tror 

du att eleverna behärskar de här nyckelorden som du nyss har svarat på? 

 

L: Inte särskilt väl, det tror jag inte. 

 

I: Hur tänker du? 

 

L: Mja, alltså jag tänker att det är, de tittar på kursplanen vid några få tillfällen, sen, sen så går 

de på anvisningarna de får av mig eller av lärarna. Och... det är ju inte säkert att jag använder 

just dem begreppen, därför tror jag det är väldigt väldigt svårt för dem att avgöra vad som 

ligger var, så att säga. 

 

I: Det är inte rimligt att de skulle kunna dem, även i ett mer, i ett perspektiv av 

idealtillstånd? 

 

L: Alltså jag tror, jag tror att skillnaden på godkänt och betygen därutöver, där tror jag att 

dem, att dem vet ungefär vad som är skillnaden, vad som krävs, men sen att placera i olika 

fraser och ord rätt, det, det tror jag blir svårt för dem, arbetssättet och förståelsen och så tror 

jag nog att de kan beskriva, men formuleringar tror jag blir svårare. 

 

I: Om vi går över lite mer till den faktiska betygssättningen, generellt sett, hur stor 

frihet tycker du att du som lärare har vid betygssättning? 

 

L: Mmm, ja. 

 

I: I förhållande då till, hur pass styrd eller hur pass stor frihet tycker du att du har? 

 

L: Nej, jag är ju bunden till kursplanerna. Men annars är jag ju suverän. Så att säga det är ju 

ingen annan som styr mig. 

 



 

  58 (71) 
 

I: Vi tänker oss lite där, tycker du att kursplanen begränsar allt för mycket, din 

möjlighet att kunna sätta betyg? 

 

L: Nej, det tycker jag inte. 

 

I: Det tycker du inte, nej. Om man tittar mer övergripande då på, vi, vi pratar ju om 

Samhällskunskap A i gymnasieskolan, om man tittar mer övergripande på 

implementeringen eller förankringen i verksamheten, hur tycker du att det ser ut för 

Samhällskunskap A? Hur pass god kännedom eller kunskap har du generellt sett om... 

 

L: Om kursen? 

 

I: Kursplanen, ja. 

 

L: Om kursplanen? 

 

I: Kursplanen, betygskriterierna, bedömningsanvisningarna.  

 

L: Ja, men det visar ju sig här på det här testet att jag, det är ju ingenting som jag går runt och 

har i huvudet så, formuleringarna har jag inte riktigt i, i huvudet, men det är väl mer, jag 

skulle kunna beskriva arbetssättet och så med mina egna formuleringar, jag tror jag skulle 

träffa hyfsat rätt, men, men jag tror ändå när man så att säg plockar isär dem, så är det svårt att 

peka ut vad som hör hemma var exakt. 

 

I: Men det är fortfarande grundläggande för din verksamhet som lärare? Eller? 

 

L: Kursplanen är ju givetvis grundläggande, men för mig är det, alltså det som sitter i 

ryggmärgen, det är ju inte kursplanens formuleringar så, utan det är ju själva, vad ska jag 

säga, arbetssättet och sättet att tänka, och det, det har man ju med sig från, från högskolan och 

universitet också egentligen, hur man arbetar som, som forskare, som, hur man arbetar med 

kunskap helt enkelt, på högre nivå. 

 

I: Om man tänker sig då, att ni som lärare och elever då är ju slutet i 

implementeringskedjan, det är ju ni som verkställer beslut, eller ni, du som fattar 
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besluten, ser du några brister någonstans i implementeringen, någonstans där man 

skulle kunna förbättra, eller någonstans där det brister för att du som lärare ska kunna 

sätta så korrekta betyg som möjligt... eller vara så välinformerad som möjligt om 

betygskriterier, exempelvis.  

 

L: Nej, alltså jag tycker det funkar ganska så bra, jag tycker att man, jag kanske inte ska säga 

att, jag tror att kursplanen också sitter litegrann i ryggmärgen på något sätt, att man, man vet 

om vad man ska göra, man formulerar uppgifter och prov, eller vad man nu har för någonting, 

utifrån kursplanen, och verksamheten styrs, tror jag, och tänkandet styrs, utav kursplanerna... 

men, men de är likväl någon slags, de är svåra för eleverna att förstå, de behöver 

konkretiseras... men de sitter, de finns ju ändå där, sitter tror jag, jag tror att de implementeras 

ganska så väl, det tror, ett problem har väl varit att... att de är lite för öppna kanske i vissa fall, 

att, och, att det finns utrymme, ja alltså det finns exempel Samhälle C är ju en sådan kursplan 

som kan tolkas, där man har, tycker jag, för stor frihet, och den kan tolk.., den är ganska svår 

att tolka faktiskt, så det finns ju sådana exempel kanske. 

 

I: Mmm, om man då ser mer generellt på Skolverket, tycker du att dem tillhandahåller 

olika typer av verktyg, fortbildning, utbildningsmaterial, tydliga riktlinjer, för att du 

som lärare ska kunna sätta så korrekta betyg som möjligt? Eller är det någonting där 

du önskar mer av? 

 

L: Mmm, njaeää, jag vet inte, jag, det alltså, jag tror att, det fanns en viss kritik mot de gamla 

kursplanerna, att de var i vissa fall var för otydliga, för öppna, för svåra att tolka... om det nu 

har blivit bättre, ja, kanske lite, jag tror att de nya kursplanerna är ju lite tydligare... innehållet 

är kanske tydligare utpekat, och så. 

 

I: De som infördes i höstas? 

 

L: Ja, tju..., ja precis. Men jag har ju ingen kurs i det nya systemet. 

 

I: Nej... 

 

L: Nej... 
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I: Du anser inte att det är någonting som behöver förändras, något du på högre nivå 

tycker att man behöver från Skolverkets sida, man behöver satsa på för att du som 

enskild lärare ska få bättre kunskap eller kännedom om någonting i kursplanen eller 

möjlighet till vidareutbildning inom någonting för att kunna öka förståelsen... jag 

tänker eftersom att saker och ting förändras ständigt...så kanske det är en viss, det, det 

man lärde sig tidigare kanske börjar bli föråldrat, och man behöver ha en uppdaterad 

version... 

 

L: Mmm... 

 

I: Om du förstår mitt tankesätt... 

 

L: Är du inne på fortbildning, eller nää? 

 

I: Ja... 

 

L: Kursplanerna...  

 

I: Ja... 

 

L: Att man där ska få någon slags... 

 

I: Ja, tycker du att det skulle vara någonting som skulle stärka din kompetens som 

lärare om du fick... fortbildning inom. 

 

L: Nej, jag vet inte, jag tror att, eller jag tycker att det... det är ganska mycket fortbildning, det 

finns rätt mycket möjligheter till fortbildning på den fronten, vi diskuterar ju betyg och 

bedömning, betygssättning och bedömning, det gör vi ju på våra fortbildningsdagar relativt 

mycket tycker jag... om man jämför med annan fortbildning... så det tycker jag inte att det 

behövs mer av. 

 

I: Mmm, om vi går över till nästa fråga som handlar lite mer om hur du som lärare får 

hjälp av den övriga verksamheten när du sätter betyg... hur anser du att du får hjälp av 

den lokala planen för kommunen vid betygssättning? 
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L: Mmm, du menar skolplanen? 

 

I: Mmm... 

 

L: Ja...nej, men jag tycker inte att man behöver, jag är generellt sett lite mot att utforma lokala 

styrdokument, jag tycker att man ska följa dem centrala styrdokumenten som finns och däri 

ligger någon slags rättssäkerhet, man behöver inte... konkretisera det, varje lärare har sin 

utbildning och ska vara så pass kompetent att han eller hon kan sätta betyg, sen är det ju alltid 

bra att ha en diskussion med sina kollegor, diskussion tycker jag behövs, men man behöver 

inte utforma lokala styrdokument. 

 

I: Det får oss ju onekligen att komma in på nästa fråga, arbetslaget, hur känner du att 

du får stöd och hjälp där... 

 

L: Jo, men det, det, där har man ju ett... 

 

I: Du nämnde lite nyss... 

 

L: Ja, man har ett utbyte med sina kollegor, ibland har vi också att vi diskuterar grundskola-

gymnasium så att vi träffas och diskuterar, nu har vi olika styrdokument, men ändå kan ha ett 

visst utbyte där... och det kan ju vara viktigt. Sen har vi även utformat en sån här röda tråden-

plan, och just den, dokumentet i sig tycker jag inte är så viktigt, men diskussionen är viktig.  

 

I: Och sen slutligen då i den här kedjan, den, rektorn som pedagogisk ledare, vad, hur 

anser du att du får hjälp där, får du någon hjälp om det behövs? 

 

L: Om det behövs får jag säkert hjälp, men jag tycker inte att jag behöver så mycket hjälp. 

Nej... sen är det ju klart att det här testet visar att jag skulle behöva lite hjälp, men då tror ju 

jag att det handlar om andra saker, när det väl kommer till kritan så, så tror jag att vi kan det 

här med att sätta betyg... faktiskt.  

 

I: Det ska ju inte ses som något test så, så att... 
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L: Nej, men, men vad det nu är, utvärdering, eller ja... 

 

I: Ja, jo... 

 

I: Det ska ju sättas in i ett sammanhang... 

 

I: Studie tror jag... 

 

L: Studie, ja precis. 

 

I: Ja. 

 

L: Jo. 

 

I: Om vi tittar lite på den avslutande frågan då som berör Lpf 94... där finns det fyra 

formuleringar som vi har fastnat lite för som handlar lite om allmänt om hur man ska 

sätta betyg... det står bland annat citat, att man ska: Utnyttja all tillgänglig information 

om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen...slut citat. 

 

L: Ja... 

 

I: Hur tycker du att du som lärare kan bedöma eller mäta det här... är det möjligt? 

 

L: Njae, det beror ju på hur mycket eleven visar upp... jag kan ju inte, jag har ju lektionerna 

och det skriftliga och det muntliga och gå på... jag kan ju inte så att säg gå på det som finns 

utöver... det jag ser och hör. 

 

I: Och det handlar också lite nästa fråga om där anger man att man citat: Ska beakta 

sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 

undervisningen... slut citat.  

 

L: Mmm... 

 

I: Är det, är det precis som föregående inte så möjligt... eller... 
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L: Jo, men det är ju möjligt, bara eleven uppvisar det på något sätt så är det fullt möjligt.  

 

I: Men det är just i själva framplockandet av kunskapen eller visandet där det finns en 

viss svårighet i att kunna... 

 

L: Ja, alltså jag vet inte... 

 

I: Se annat än vad du frågar om... 

 

L: Nej, jag tycker, man hör ju, man har ju diskussioner... och, och... vi var inne på det här med 

att exemplifiera och så vidare... står i kursplanen om det... och då när man ska diskutera 

någonting och plocka fram exempel... då är det klart att det blir lättare om man har en 

bakgrundsförståelse, stöter, har stött på saker i olika sammanhang, har mött en verklighet 

som, som man kan använda sig av, så, så det tror jag nog kan dyka upp här och var. 

 

I: Så det märks naturligt om man säger? 

 

L: Jag tror att vill eleven bara använda sig av detta... och diskuterar eleven då och deltar på 

olika sätt och vis så kommer det fram.  

 

I: Mmm, vår tredje angivelsen skriver man citat: Beakta så väl muntliga som skriftliga 

bevis på kunskaper... slut citat. Och samma där, hur sker mätningen där tycker du, är 

det en möjlig mätning som går att göra eller hur... 

 

L: Den är möjlig men det beror lite grann på eleven, det kan ju vara en elev som inte är 

särskilt aktiv eller som inte är, tar så mycket uppmärksamhet... eller som inte så att säger 

deltar i diskussioner och så särskilt mycket, även om eleven kanske blir uppmuntrad till det, 

så då är det ju svårt och bedöma det muntliga, då får jag gå på det skriftliga mer... så att säga 

då har jag ju inget muntligt och gå på... 

 

I: En brist där... 

 

L: Ja...det blir, men det är ju inget, jag ställer inte dem emot varandra, det är inte så att i ett 
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ämne som Samhällskunskap att det måste finnas en viss del muntligt och en viss del skriftligt, 

utan ofta tycker jag också att det skriftliga, när man skriver är det ofta mer genomtänkt, man 

har, man sitter och funderar innan man skriver ner, så att möjligheten att visa någonting är ju 

förmodligen större skriftligt än muntligt. 

 

I: Mmm, och den sista delen där man anger citat: Göra en allsidig bedömning av 

kunskaperna och därvid beakta hela kursen...slut citat.  

 

L: Mmm... 

 

I: Samma sak där, att beakta hela kursen, man ska göra en allsidig bedömning, finner 

du några svårigheter med dem ganska öppna formuleringarna... eller är det en 

självklarhet tycker du? 

 

L: Nej, det är väl ingen självklarhet, en allsidig bedömning, alltså man ska ju beakta hela 

kursen... 

 

I: Det kanske är mer självklart... 

 

L: Det är mer självklart, en allsidig bedömning är väl där att man ska ta hänsyn till de här 

olika... att det ska få komma fram på olika sätt helt enkelt, men, men som så skolan är upplagd 

idag så är det ju som jag sa, det skriftliga framträder ju kanske lite extra... att det är ju... det 

kanske tar överhanden lite grann, och jag tycker inte det är så konstigt, det är ju ganska 

naturligt, att skriva är ganska grundläggande och det ger... att uttrycka sig i skrift... säger ju... 

är ju... 

 

I: Man kan säga att det ställer lite andra krav på dig som lärare om du också ska kunna 

få eleverna att uppvisa kunskaper även muntligt då... kan man sammanfatta det så... 

 

L: Ja, men alltså det tror jag, men alltså det är ju, och det tror jag är fullt möjligt i 

diskussioner, samtal och så där... men... ja, var var vi någonstans? 

 

I: Det var just den här formuleringen... 
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L: Allsidigheten...Precis...jo, men jag tror att... 

 

I: Vi ska inte spåra in för mycket... jag tänkte mest... 

 

L: Ja, ja, jag noterar att det står så och så länge det är, när det är möjligt så gör man det, tar 

man hänsyn till det muntliga och det andra vi pratade om... om att det kan finnas kunskaper 

som är inhämtade från andra håll och så vidare, färdigheter, men det är, jag ser inget problem 

med det, jag ser inget problem i det egentligen, det är bara det att det är det skriftliga som på 

något sätt dominerar tror jag... man behöver inte ställa det emot varandra. 

 

I: Det ger dig egentligen bara fler möjligheter? 

 

L: Det ger mig fler möjligheter, även om det fortfarande är det skriftliga som kanske är 

dominerande. 

 

I: Tack så mycket!  
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Bilaga 7 - Redovisning av intervjumaterial med lärare C 

Intervju med Lärare C, 3/5 2012 

 

I: Du har ju nyss svarat på dom här nyckelorden som eleverna också kommer få svara 

på hur väl tror du att eleverna behärskar dom här nyckelorden eller har kunskap om 

dom 

 

L: Mycket olika, naturligtvis va, erfarenheten säger att det är väldigt väldigt olika, en del har 

mycket klara begrepp och förstår dom här sakerna men så finns det andra som inte riktigt gör 

det va , beroende på vilket program dom går i och vilken inriktning dom har i programmet va. 

Men om vi talar om samhällskunskap här nu så ska ju det va på alla, samhällskunskap A om 

vi talar om det,.. så ska ju det finnas på alla program det är ju fortfarande ett kärnämne på väg 

ut men alltså det det är svårt att säga  

 

I: Det finns en tydlig eller stor skillnad 

 

L: Väldigt stor skillnad 

 

I: Om man tittar lite mer på betygsättning som lärare som du har, hur stor frihet tycker 

du att du har vi betygsättning allmänt sett 

 

L: Ja, det skulle jag nog säga att det är ganska stor frihet faktiskt, det är det va.. och det är ju 

en bedömningssak, vi kommer ju inte ifrån detta va även om vi har dom här sakerna klara för 

oss så måste vi försöka hitta någon struktur i detta va, så i slutändan blir det ju ändå en 

subjektiv bedömning och där har jag friheten 

 

I: Den är tillräcklig tycker du eller bör den vara ändå större 

 

L: Nej nej nej nej, och det är ju fortfarande ett av dom få sakerna i vårt samhälle vi inte kan 

överklaga, där är ju jag enväldig  

 

I: önskar du att din relation med skolverket skulle förändras på något sätt eller tycker 

du att du allmänt vid betygsättning har en bra... 
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L: Ja det tycker jag, ja den är bra, vi har ju våra kriterier givetvis, men sen hur dessa ska 

tolkas det kan ju vi gör i grupp vilket vi gör här också alltså samhällslärarna tillsammans va, 

men sen i slutändan så blir det ju ändå den enskilde läraren tycker jag  

 

I: Vi undersöker ju generellt sett hur välimplementerade betygskriterierna och 

förståelsen för samhällskunskap är. Hur tycker du generellt sett om man ser både din 

syn som enskild lärare men också kollektivet, hur väl tycker du att kursplanen som 

sådan i samhällskunskap A är implementerad i skolan  

 

L: Ja det tycker jag att den är alltså skälva kursplanen i sig är ju implementerad va, och vi har 

ju våra huvudmoment om vi talar om samhälle A, dom fem nu har ju EU kommit till som ett 

femte kan vi säga moment va och det tycker jag är väl implementerat va, skälva kursplanen 

 

I: det finns inga tydliga brister som du ser, någonting som man skulle behöva förstärka 

för att implementeringen skulle vara ändå bättre 

 

L: Nej, nej det tycker jag inte, och så länge man har ämneskonferenser där man kan ta upp 

alla dom här frågorna hela tiden om det är någonting va så och man har en samsyn den är ju 

också viktig att ha va.. för så läser du a-kursen och sen går du vidare till b-kursen då hoppas 

man ju att man har haft samma bas i a-kursen att stå på när man går vidare med b... ja  

 

I: Om man tänker sig lite mer om man ser vad skolverket tillhandahåller hur tycker du 

att dom tillhandahåller fortbildning, tydligt utbildningsmaterial, riktlinjer för 

betygsättning 

 

L: Inom just Samhällskunskap ja 

 

I: Inom just Samhällskunskap 

 

L: Ja det gör dom ju naturligtvis va, dom försöker ju ha sina, sin fortbildning, ja det tycker jag 

dom presenterar väl det på ett bra sett  
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I: Det är inget mer du känner att du som lärare skulle behöva, något inom 

fortbildningsmässigt till exempel  

 

L: Nej, alltså nu är det ju såhär va att det är ju en väldig skillnad naturligtvis på lärare och 

lärare va, så att därför så jag kan ju bara tala för mig själv  

 

I: Naturligtvis 

 

L: Men som nyutexaminerad då kanske det inte är samma läge, men alltså som samhällslärare 

så måste du ju hela tiden fortbilda dig själv genom att läsa tidningar och följa med i 

massmedia och allt som händer omkring dig, det är ju ett oerhört stort och brett ämne va  

 

I: Om man, vi undersöker ju också lite... betygsättningen som sådan är det ju du som 

ansvarar för men vi tittar också lite på, eller vill undersöka lite vilken hjälp du får av 

övriga delar i verksamheten , hur tycker du att den lokala planen som finns i 

kommunen... om det finns en sådan hjälper dig vid.. 

 

L: Ja det finns ju en lokal gymnasieplan det gör det ju och... ja hjälper och hjälper men den 

anger ju vissa riktlinjer va självklart, och här har vi ju gymnasieplanen i (red. Anm. i stad) på 

fyraårsperioder som fastställs utav politikerna va och då har vi ju alltså att följa det, och 

ibland så poängterar man vissa saker i den här lokala gymnasieplanen men det kan ju vara allt 

ifrån betygsättning till elevvård och det kan vara vad ska man säga jämställdhetsfrågor så att 

det.. såna saker va, och det försöker man ju då ta in samhällskunskap är ju ett sådant ämne att 

man kan ju ta in allting egentligen  

 

I: Om man ser arbetslaget som helhet, hur känner du att du har hjälp av dom vid 

betygsättning och bedömning 

 

L: Inte vid betygsättning direkt, utan då diskuterar vi mera upplägg och sånt här utav olika 

kurser och tema vi kan ha tillsammans gemensamt som temastudier och gemensamma projekt 

och sånt, det gör vi inom arbetslaget, sen kan vi kanske men det blir ju ingen inga fördjupade 

diskussioner om betygsättning, nej utan där får ju varje enskild lärare sätta sitt betyg  

 

I: Om man ser rektorn som pedagogisk ledare, hur känner du att... 
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L: Nej, där finns ju ingen sån, inget pedagogiskt ledarskap från rektorns sida alls och eh.. 

 

I: det är främst ekonomi då? 

 

L: Ja det handlar ju bara numera om ekonomi och ja vissa personalfrågor men inget 

pedagogiskt ledarskap  

 

I: Det finns en tydlig brist där skulle man kunna säga? 

  

L: Ja ja ja klart och tydligt  

 

I: Även om du behöver så finns det ingen hjälp från...? 

 

L: Nej han har ingen aning egentligen vad vi sysslar med... men sen är det ju lite olika för det 

har ju varit ett antal rektorer här, den vi har just nu har ju en militär bakgrund va och han har 

ingen aning, däremot han som var tidigare han var ju gammal samhällslärare själv och då är 

det klart då blir det en annan sak, men alltså som regel, han var inte heller någon pedagogisk 

ledare för han hann inte... dom hinner inte... vilket är konstigt för det ska ju vara deras 

huvuduppgift egentligen  

 

I: Den avslutande frågan handlar lite om vi har undersökt lite lpf94 och den innehåller 

ju ganska många allmänna beskrivningar kring hur man som lärare ska sätta betyg. Vi 

har valt ut fyra stycken som man kan kanske anse vara lite svåra att beakta eller där det 

i alla fall kan finna en viss svårighet. I den första delen så anger man att man citat ”skall 

utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen” slutcitat. Tycker du att du som lärare kan mäta eller bedöma det här  

 

L: Jo det kan jag nog göra eftersom helhetssynen är ju en viktig sak va, det fjärde f:et, och jag 

tycker fortfarande att de här f:en som fakta, förståelse och färdighet och förtrogenhet och om 

det handlar om helhetssyn det sista va så tycker jag då kommer ju det här in eller hur... och att 

man bildar sig en helhetsuppfattning om eleven va det är så man får göra tycker jag och det är 

inte fortfarande prov, jag har sagt det... en halv poäng hit eller dit, eller en poäng det ska ju 

inte avgöra utan det måste vara helheten som avgör va, det kan ju hända att en elev har skrivit 
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vg, vg och mvg och ändå få ett mvg i slutändan beroende på helheten där va, och det muntliga 

i ett sånt här ämne är ju också viktigt så det får ju sammanvägas både muntligt och skriftligt... 

 

I: Vidare anger man citat ”att man skall beakta även sådana kunskaper som en elev har 

tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen” slutcitat, hur känner du 

där  

 

L: Ja där har du också, jag självklart, och särskilt ett sånt här ämne va där du hela tiden får 

utifrån va kunskaper, och sen kommer dom och visar upp dessa kunskaper i dom här 

diskussionerna och reflektionerna och allt sådant så att de.. 

 

I: Finns det några svårigheter med hur man kan mäta det på ett tillförlitligt sätt, hitta 

kunskapen hos varje elev  

 

L: Ja det är klart att det kan ju, det har ju alltid funnits i skolans värd vissa som är mer aktiva 

än andra va och viftar med handen och dom kan ju prata mycket och så kanske det inte är så 

mycket substans i det dom säger och så finns det dom som är tysta givetvis men det dom 

säger det är liksom klockrent va, och det får man ju försöka bena ut vad som är den här 

förståelsen därför tycker jag det här är väldigt bra tycker jag att bygga på dom här sakerna va 

så får man ju då bedöma, men jag tar in det i alla fall det dom har fått utifrån  

 

I: Tredje delen handlar om att ”man ska beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på 

kunskaper”...  

 

L: Ja och det är viktigt tycker jag, skriftligt och muntligt tillsammans sammantaget va, en del 

tycker om att prata och en del tycker om att skriva och en del tycker om både och, så att 

därför får man hela tiden väga samman så att dom ska få olika chanser. Och det är samma sak 

med examinationsformerna det ska ju vara grupparbeten det ska vara enskilda arbeten det ska 

vara muntlig redovisning, skriftlig redovisning, traditionella prov det ska finnas möjligheterna 

att visa på olika sätt va...  

 

I: Den avslutande delen handlar lite om att man anger att man ska göra en ”allsidig 

bedömning av kunskaperna och beakta hela kursen” är det nått som, finns det någon viss 

motsättning eller någon svårigheter i det här, hur man ska... 
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L: Nej det tycker jag inte att det gör, för eftersom du har dom här, om vi kallar det för 

ledorden då så finns dom ju med hela tiden i alla moment så att säga va, men visst det är klart 

om man nu tittar på momenten i a-kursen med massmedia och ekonomi och statsskick och 

politik och allt vad det är så visst de... man kan ju separera dom men självklart så hänger det 

ihop också va om man tittar på¨dom här ledorden (pekar på enkät) tycker jag  

 

I: Det finns ingen, det är inget jätteproblem i hur man ska kunna bedöma hela kursen 

utan det är mer en självklarhet kan man säga? 

 

L: Ja det tycker jag, men återigen så handlar det kanske om erfarenhet... det tror jag att det gör 

va, om man tänker som ung så kanske man har lite svårare att bedöma det det är möjligt    

 

 

 

 
 
 
 

 

 


