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Abstract 
 

Författarens namn: Maria Schubert 
 
Titel: Nya gymnasieskolan - möjligheter och begränsningar med ett förändrat betygssystem 
 
Engelsk titel: The new secondary school – opportunities and limitations in the grading 
system 
 
Antal sidor: 59 
 

Hösten 2011 började den nya gymnasieskolan gälla och i samband med det infördes 
förändringar i betygssystemet. Det här arbetet har inom ramen för en kommunal 
gymnasieverksamhet sökt förståelse för vilka möjligheter och begränsningar det nya 
betygssystemet medfört. Metoden som använts är en kvalitativ fallstudie där intervjuer utförts 
med förvaltningschef, skolledare och biologilärare. En ramfaktorteoretisk ansats har använts 
för att analysera resultatet av intervjuerna som diskuteras i relation till litteratur och tidigare 
forskning kring det målrelaterade betygssystemet. Resultatet visar att implementeringen av 
reformen karaktäriseras av ett samspel av beslut inom olika skolorganisatoriska nivåer. Det 
ger bilden av ett nätverk där förändringar i de nationella styrdokumenten samspelar med 
förändringar inom de administrativa och organisatoriska ramverken på kommun- och 
skolnivå. Möjligheter som framträder är en förnyad diskussion där de didaktiska frågorna 
ligger i fokus. Begränsningen har initialt varit att reformen sjösatts utan att först ha testats i 
tillräcklig utsträckning, vilket medfört att stödmaterial och kommentarer från Skolverket 
upplevs ha kommit sent. Inom biologiämnet ställer sig lärarna positiva till den förändrade 
strukturen i ämnesplanerna som gör det tydligare vad som ska fokuseras och vilka 
kunskapskvaliteter som ska bedömas. En begränsning ligger i dokumentationen som blir 
svårhanterlig när  antalet kunskapskrav har ökat samtidigt som innehållet i kurserna har 
specificerats. Tolkningsproblemet av kunskapskravens progressionsuttryck upplever lärarna 
kvarstår i det nya betygssystemet, vilket gör att de ställer sig skeptiska till att en likvärdig 
betygssättning kan uppnås med det nya systemet. 
 
 Nyckelord: Gy11, betygssystem, bedömning, betygssättning, ramfaktorer, implementering 
___________________________________________________________________________ 
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Förord 

 

Jag vill passa på att tacka samtliga respondenter i den här studien för att de tagit sig tid och 
ställt upp för intervjuer. Utan ert tillmötesgående hade inte examensarbetet kunnat utföras i 
den form det nu har. Tack. 

 

Maria Schubert, 9 januari 2013. 
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1 Inledning 
 

Likvärdighet i skolan är reglerad enligt skollagen (Skollagen, 2010:800) som dikterar att 
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (1 kap. 9§ skollagen). Vad som ingår i en 
likvärdig utbildning kan problematiseras och diskuteras utifrån en mångfald av perspektiv och 
utgångspunkter där en central del utgörs av likvärdighet i bedömning och betygsättning. 
Samtidigt har under de senaste åren ett otal rapporter, avhandlingar och vetenskapliga artiklar 
publicerats som alla visar samma sak. Bedömning och betygsättning i skolan är inte likvärdig 
(jmf exempelvis Selghed, 2004; Korp, 2006; Klapp Lekholm, 2008; Skolverket, 2000, 2002a, 
2007, 2009; Skolinspektionen, 2011). 
 
Utifrån ovanstående källor kan det förstås att betygssättningens likvärdighet handlar om att 
göra betygen mellan elever jämförbara och rättvisa. Det relaterar i sin tur till att betygen fyller 
viktiga funktioner i skolan. De ska mäta vilka kunskaper en elev har och ge information till 
elever och föräldrar om hur det går för eleven i skolan. Betygen är också tänkta att motivera 
eleven till att engagera sig i sina studier och inte minst har betygen en urvalsfunktion. Genom 
urvalsfunktionen används betygen som dörröppnare för nästa utbildningsteg/karriärsteg. 
Lärares arbete med betygssättning är därför en viktig dock inte alltid så lätt uppgift. Att sätta 
betyg är dessutom en myndighetsutövning där beslutet som läraren tar kan gynna eller 
missgynna en elev. Betygen används också på skol- och kommunnivå för att utvärdera 
måluppfyllelsen av skolverksamheten. Att betygssättning är likvärdig, dvs jämförbar mellan 
skolor och lärare, är av den anledningen inte bara viktig för att tillgodose ett rättstänkande för 
eleven utan även för att legitimera betygssystemet och betygens urvalsfunktion.  
 
I skolans styrdokument skrivs uttryckligen vad som ska betygsättas i form av nationellt 
uppställda kunskapsmål och vad som därmed inte ska betygssättas. Betygen förutsätts på så 
sätt vara endimensionella (Klapp Lekholm, 2010a:22)  genom att lärarna i sina bedömningar 
enbart ska ta hänsyn till elevernas kunskaper. Samtidigt visar forskning att betygsättning långt 
ifrån enbart visar på vilka ämneskunskaper en elev skaffat sig. Betygen har istället visat sig 
återspegla elevens flit och intresse. Föräldrars engagemang och kompensatorisk 
betygssättning, dvs att läraren tar hänsyn till elevens bakgrundsförutsättningar, är ytterligare 
faktorer som påverkar betygen (Klapp Lekholm, 2008; Thoren & Cliffordson, 2012). 
Paradoxalt nog så visar det sig att betygens prognosvärde för att klara fortsatta studier 
förstärkts genom att betygssättningen inte sker på det sätt som avses i styrdokumenten (Klapp 
Lekholm, 2010b; Thorsen & Cliffordson, 2012).  
 
Flera av de studier som gjorts kring betyg och bedömning är gjorda inom de skolämnen där 
nationella prov ges. De nationella proven har utformats för att ge lärarna ett stöd i 
bedömningsarbetet och är också ett led i att stärka en likvärdig betygssättning på ett nationellt 
plan. Skolverket ansvarar för provens och bedömningsmallarnas utformning och 
Skolinspektionen ansvarar genom stickprovskontroller att bedömningarna görs korrekt samt 
för att storskaligt utvärdera att slutbetygen inte avviker för mycket eller på ett systematiskt 
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sätt inom de ämnen där nationella prov ges. Thorsen och Cliffordson (2012) menar därför att 
det är rimligt att anta att påverkan av andra faktorer som inte baseras på kunskapsmålen är 
lika stark, eller starkare, i ämnen där nationella prov inte utförs. 
 
Den bristande likvärdigheten i betygssättningen måste förstås mot bakgrund av det 
omfattande reformarbetet som skedde under 1990-talet (kommunaliseringen, 
friskolereformen, det fria skolvalet). Ett systemskifte förverkligades och skolan gick från att 
vara regelstyrd till att bli mål- och resultatstyrd i och med att 1994-års läroplaner tillsammans 
med ett nytt betygssystem implementerades (Daun, 2007). Idag, nästan 20 år senare, ska 
reformerna utvärderas. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning av kommunaliseringens 
effekter med avseende på elevernas resultat, läraryrkets status, lärarnas och rektorernas 
arbetsuppgifter samt likvärdigheten i skolsystemet (Utbildningsdepartementet, 2012). Likaså 
har regering aviserat att utredningar kring effekterna av valfrihets- och friskolereformen ska 
tillsättas inom den nuvarande mandatperioden. Samtidigt som historiska aspekter utvärderas 
har nya förändringar införts. Från och med hösten 2011 började den reformerade 
gymnasieutbilningen (Gy11) att gälla (Skolverket, 2011b). För att stärka en likvärdig 
utbildning och skärpa reglerna kring betygssättningen har betygssystemet förändrats. 
Examensmål har tillkommit för att tydliggöra målen för de nationella programmen, 
ämnesplaner har införts för att tydligare precisera mål och krav för de olika kurserna som 
ingår i ämnet. En ny betygskala har införts med sex betygsteg (F-A), varav fem (E-A) 
motsvarar att målen nåtts men med en varierad grad av kunskap. För tre av de sex 
betygsstegen har nationella kunskapskrav specificerats. Tanken är att de preciserade målen 
och kunskapskraven ska ge förutsättning för att en målstyrd skola ska fungera och ge 
utrymme för lokala initiativ utan att ge avkall på en likvärdighet i betygssättningen 
(Utbildningsdepartementet, 2008a). Frågor som uppstår är hur de förändringar som infördes i 
och med Gy11 har tagits emot ute i kommunerna och hur de i slutänden inverkar på lärarnas 
arbete med betygsfrågor? Har nya möjligheter uppstått med det förändrade betygssystemet? 
Har nya hinder tillkommit? 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att i en kommun skildra implementeringen av Gy11 med fokus på de 
förändringar som gjorts i betygssystemet. I och med det vill jag uppehålla mig i 
skärningspunkten mellan den politiska styrningen och lärares praxis för att söka förståelse 
kring vilka möjligheter och begränsingar som det förändrade betygssystemet medför. Således 
måste problemet förstås ur ett brett perspektiv där såväl nationella som lokala direktiv styr hur 
väl lärarna kan leva upp till det de är tillsatta för att göra – hjälpa och leda elever så att var 
och en kan utvecklas i sin fulla kapacitet såväl kunskapsmässigt som till aktiva och 
deltagande samhällsmedborgare samtidigt som de ska sätta rättvisa och jämförbara betyg. För 
att uppnå syftet tar jag hjälp av följande frågor: 

1. Hur har implementeringen av Gy11 generellt och betygssystemet speciellt gått till? 
2. Hur tillämpas betygssystemet och hur följs resultaten upp? 
3. Vilka möjligheter och begränsningar anser lärarna att det nya betygssystemet medför?  
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1.2 Avgränsning 

För att komma åt att skildra implementeringen av Gy11 utifrån olika skolorganisatoriska 
nivåer såsom utbildningsförvaltning, rektorer och lärare har jag valt att avgränsa mitt arbete 
till en kommun. Likaså avgränsas uppsatsen till att fokusera de förändringar som gjorts av 
betygssystemet i samband med Gy11:s införande. Andra förändringar som gjorts i samband 
med reformen kommer endast att diskuteras om de anses ha relevans för betygssystemets 
förändringsarbete. Jag har också valt att avgränsa mig till ett ämne. Det underlättar för att se 
samspelet i hela styrkedjan och gör det lättare att konkretisera med exempel. Jag har valt 
ämnet biologi som jag vid start av uppsatsarbetet inte kunde hitta några studier på avseende 
implementeringen av Gy11. Andra skäl till att avgränsning sker till biologiämnet är att jag 
som blivande biologilärare har en större förståelse för och intresse av ämnet samt att biologi 
är ett av många gymnasieämnen som saknar bedömningsstöd i form av nationella prov.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Betygssystemet innefattar allt kring betygen. Betygssystemet innefattar därför rådande 
kunskapssyn, vad som ska betygssättas, hur och på vilka grunder det ska ske samt vilken 
betygskala som används (Utbildningsdepartementet, 2008b). Ett betygssystems utformning 
kan på så sätt sägas vara beroende av att det kommer i bruk (Carlgren, 2002:13). Det är inte 
förrän det tillämpas i undervisningen som systemet formas i sin helhet med konkretiserade 
mål och kunskapskrav samt definierade och varierade metoder för att mäta kunskapen.  

Betygsskalan anger betygens beteckningar, hur de ska beskrivas och värderas 
(Utbildningsdepartementet, 2008b). Dagens betygsskala anges från A-F, där A-E utgör 
godkända resultat och F visar ett icke godkänt resultat.  

Bedömning är ett begrepp som används på olika sätt. Begreppet kan användas för att beskriva 
den process där läraren bildar sig en uppfattning om elevens utveckling avseende såväl 
kunskaper som känslomässiga och sociala aspekter (Selghed, 2011:11). Bedömning som 
begrepp innefattar alltså mer än en bedömning av ämneskunskaper som görs vid 
betygssättning. När det gäller kunskapsbedömningar kan man skilja på bedömningar med 
summativa och/eller formativa funktioner (Korp, 2011). Det formativa syftet handlar om att 
kontinuerligt utvärdera undervisningen och kunskapsutvecklingen genom att ge återkoppling 
som relaterar till målen och kunskapskraven. Den formativa bedömningen är således en 
bedömning som stödjer lärandet och kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att leda 
kunskapsutvecklingen vidare i riktning mot målen. Den summativa bedömningen syftar 
istället till att summera vilka kunskaper som en elev har vid ett specifikt tillfälle, exempelvis 
genom ett betyg. Den formativa bedömning relaterar på så sätt till kunskapsprocessen medan 
den summativa bedömningen relaterar till kunskapsprodukten vid ett givet tillfälle. 
Bedömningsformerna hänger således ihop.  

Betygssättning är enligt ovanstående en summativ bedömning där läraren vid kursens slut 
sammanfattar elevens förmågor och färdigheter inom ämnet i relation till kunskapsmålen. Till 
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skillnad från den formativa bedömningen är betygssättningen regelstyrd där kunskapmålen 
med tillhörande kriterier/kunskapskrav kan sägas utgöra regelverket. Betygen uttrycks i 
skalan A-F, beroende på kvaliteten i kunskaperna. Att bedöma kunskapskvaliteter beskrivs 
vidare i avsnitt 2.1.2. 

Gy11 används i uppsatsen för att beteckna den gymnasieskola som började gälla i juli 2011 
med tillhörande styrdokument såsom skollag (SFS 2010:800), förordningar om läroplan 
(SKOLFS 2011:144), examensmål (SKOLFS 2010:14) och ämnesplaner för 
gymnasiegemensamma ämnen (SKOLFS 2010:261) samt övriga ämnesplaner.  

Relativa betyg bygger på att betygen fördelas jämt över en hel population enligt 
normalfördelningskurvan. Populationen kan exempelvis bestå av hela rikets årskull inom 
samma eller jämförbara gymnasieprogram. Standardiserade prov används för att bedöma 
enskilda klassers normalfördelning i jämförelse med populationens normalfördelning. 
Relativa betyg kallas även för normrelaterade betyg och användes i Sverige mellan år 1962 – 
1995 innan det målrelaterade betygssystemet infördes 1994 och i sin helhet 1996. 

Målrelaterade betyg relaterar till givna kunskapsmål där måluppfyllelsen bedöms utifrån ett 
flertal uppsatta kriterier eller kunskapskrav som i sin tur kan återkopplas till ett eller flera av 
de givna målen. Ett visst betyg kan på så sätt uppnås av ett obegränsat antal elever så länge 
kunskapskraven är uppfyllda. Målrelaterade betyg kallas även mål- och kunskapsrelaterade 
betyg eller kriterierelaterade betyg och används inom såväl grundskolan som gymnasieskolan 
i Sverige idag. När kriterierelaterade betyg, eller betygskriterier omnämns avses det 
målrelaterade betygssystemet enligt 1994-års läroplan, Lpf94. När mål- och 
kunskapsrelaterade betyg, eller kunskapskrav, omnämns så avses det målrelaterade 
betygssystemet enligt Gy11. 

Mål- och resultatstyrning är en styrningsmodell som för skolans del bygger på att politiskt 
uppsatta mål styr verksamheten och där resultaten, exempelvis elevernas 
kunskaper/elevgenomströmning m.m. utvärderas utifrån grad av måluppfyllelse, exempelvis 
hur många av samtliga har nått godkänt betyg i ett ämne eller hur många av samtliga har 
fullgjort gymnasieskolan på tre år. I uppsatsen används begreppet målstyrning som en 
synonym till mål- och resultatstyrning även om det sedan slutet av 1990-talet kan vara värt att 
notera att en förskjutning mot resultatstyrning har skett inom skolområdet. Det inkluderar 
också rena budgetfrågor (Alexandersson, 1999:13; Berg, 2011). 

Nationella prov är prov med tillhörande bedömningsmallar som utformas av Skolverket med 
syfte att stödja lärarens betygssättning. Proven syftar också till att ge ett underlag för analys i 
vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls inom skolor, kommuner eller fristående 
huvudmän samt på nationell nivå. I gymnasieskolan ges nationella prov inom ämnena 
svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik (Skolverket, 2012a). 

Likvärdighet är ett mångfacetterat begrepp som i uppsatsen i samband med betyg används i 
enlighet med Skolverkets definition som lyder: ”Med likvärdig menas att måttstocken för 
bedömning är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i 
en annan klass.” (Skolverket, 2004)  
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Ramfaktorer är faktorer som utgör ramar och inverkar på processer som i sin tur inverkar på 
resultatet (Lundgren, 1972). Begreppet inkluderar lagar och dokument som styr skolan. 
Ramfaktorerna kan vara nationella, regionala (ex samma huvudman) eller lokala (ex inom en 
skola). Ramfaktorer sträcker sig även utanför lagar och styrdokument och inkluderar aktörers 
inställningar och förhållningssätt, vilket i sin tur kan ge upphov till nya ramar. Det går ofta att 
peka ut vilka faktorer som är nödvändiga för att möjliggöra vissa processer. Däremot går det 
inte att säga att processerna faktiskt uppstår utifrån en given uppsättning ramar, vilket beror 
av att strukturella ramar och de av aktörerna upplevda ramarna inte alltid stämmer överens 
(Gustafsson, 1999). I texten kommer jag att variera uttrycket ramfaktorer genom att använda 
ramar, faktor eller villkor. Jag behandlar ramfaktorer mer i avsnittet teoretisk utgångspunkt.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sju avsnitt där jag i denna första del bland annat har introducerat 
uppsatsens problemområde, syfte och frågeställningar. Härnäst följer ett bakgrundsavsnitt där 
jag belyser det målrelaterade betygssystemet med en tillbakablick till dess införande under 
1990-talet. I anslutning till det går jag igenom tidigare forskning om det målrelaterade 
betygssystemet. I efterföljande avsnitt tre beskriver jag den teoretiska utgångspunkten. 
Därefter följer en beskrivning av betygssystemets förändringar i Gy11. I avsnitt fem 
presenteras metoden och hur jag har gått till väga för att genomföra undersökningen. I avsnitt 
sex redovisas resultaten följt av en diskussion och avslutande kommentarer i avsnitt sju. 
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2 Bakgrund 

För att ge en bakgrund till de förändringar i betygssystemet som infördes i samband med 
Gy11 kommer jag som en första del att gå tillbaka till när det målrelaterade betygssystemet 
infördes under 1990-talet och vilka förändringar det medförde. I en andra del beskrivs tidigare 
forskning kring det målrelaterade betygssystemet, vilket kan ge underlag att återknyta till i 
resultatdiskussionen.  

 

2.1 Från normrelaterat till målrelaterat betygssystem 

Det målrelaterade betygssystemet ersatte det normrelaterade sifferbetygssystemet när det 
infördes i samband med 1994-års läroplaner. Föregående system hade då varit i bruk inom 
grundskolan sedan 1962 och inom gymnasieskolan sedan 1966 (Utbildningsdepartementet, 
2008b). Det normrelaterade betygssystemet, med Fritz Wigforss som förgrundsfigur, var 
framtaget för att med en god mätteknisk förmåga kunna rangordna eleverna utifrån 
skolprestation enligt en normalfördelningskurva. Syftet var således att säkerställa betygens 
urvalsfunktion genom jämförbara och objektivt bestämda betyg (Wedman, 2004). Systemet 
förutsatte en stark regelstyrning för att se till att mätningarna utfördes på ett korrekt sätt som 
gav tillförlitliga resultat. Det byggde på att elever i hela landet skulle rangordnas utifrån deras 
prestationer och för att kunna göra det användes standardiserade prov som läraren kunde 
utnyttja för att korrigera preliminära betyg bestämda utifrån klassens inbördes prestationer 
(Korp 2011:74; Wedman 2004:310). Det normrelaterade betygssystemet fungerade väl för att 
sortera och rangordna elever men sa inget om vilken kunskapsnivå en elev uppnått. Det kom 
att kritiseras hårt och redan vid införandet under 60-talet diskuterades istället alternativa 
system och gärna då ett målrelaterat betygssystem. Wigforss hade dock redan i tidigt 1940-tal 
under sitt arbete med att ta fram det normrelaterade betygssystemet lyft fram svårigheterna 
med att nå jämförbara betyg i ett målrelaterat betygssystem (Selghed, 2011:72). Trots att ett 
flertal utredningar genomfördes fanns inte någon lösning på jämförbarhetsproblemet på plats 
när betygssystemskiftet väl kom under 1990-talet (Wedman, 2004). Betygens urvalsfunktion 
fick därmed en underordnad betydelse i förhållande till kvalifikations- eller 
behörighetsfunktionen i systemets konstruktion. 

 

2.1.1 En förändrad syn på kunskap  

När det målrelaterade betygssystem infördes lyftes en ny syn på kunskap fram. Kunskap var 
inte längre att betrakta som en produkt och något som kunde förmedlas från en lärare till elev. 
Istället framhölls kunskap som en pågående process som är beroende av sammanhangen för 
kunskapandet och de sociala interaktioner som möjliggör kunskapsutveckling. Den 
inlärningsteoretiska bakgrunden finns att hämta dels i Piagets kognitiva teorier och 
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konstruktivismen, dels i Vygotskys sociokulturella perspektiv på kunskapsutveckling1. I 
läroplanerna framhölls fyra aspekter av kunskap: fakta, förståelse, färdigheter och 
förtrogenhet där de olika kunskapsformerna beskrivs som relaterade till och beroende av 
varandra (Utbildningsdepartementet, 1992; Lpf94). Det här är viktigt eftersom kunskapssynen 
ligger som bas för hur undervisningen genomförs och även hur den utvärderas i form av 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Därmed inte sagt att kunskapssynen som en del 
i betygssystemet alltid styr över hur mätningen av kunskaper i form av betyg ska göras. Det 
kan även vara så att de kunskaper som går att mäta blir det som bedöms och som därmed styr 
över vad som är viktigt att undervisa (Linde 2003:9-10; Mickwitz, 2011). 

 

2.1.2 Att mäta kunskap 

För kunskapsbedömningar i en målstyrd skola görs mätningarna som jämförelse mot målen. 
Från kunskapssynen som beskriven ovan följer att det finns olika former av kunskap som alla 
är viktiga. Om kunskapmätningen bara skulle behöva ta hänsyn till fakta så skulle den kunna 
kvantifieras och enkelt göras mätbar. Så är dock inte fallet för de andra kunskapsformerna, 
även om det exempelvis går att säga att man måste ha tillräckligt med fakta med sig för att nå 
förståelse. Mätningen av kunskap måste allså göras kvalitativt. I det målrelaterade systemet 
flyttas därför fokus till vad som ska bedömas till skillnad från i det normrelaterade 
betygssystemet där fokus låg på hur något skulle mätas för att på ett tillförlitligt sätt kunna 
rangordna eleverna efter prestation (Selghed, 2011:50). Vid betygssättning används bokstäver 
för att beteckna elevens samlade kunskaper i förhållande till målen. En bokstav säger 
ingenting om vilka kunskaper eleven nått utan är en symbol för vad som ska motsvara en viss 
”verklig” kunskap hos eleven. För att det ska fungera krävs att symbolmängdens egenskaper 
motsvarar egenskaper i verklighetsmängden. Det kallas för strukturlikhetskravet (Linde 
2003:21). Det är därför kriterier eller kunskapskrav finns angivna för att beskriva och ange 
gradskillnader i de kunskapskvaliteter som ska mätas. I och med att betygen sedan rangordnas 
och tillmäts ett siffervärde ställs krav på jämförbarhet i de kvalitativa kunskapsmätningarna. 
Förutom att strukturlikhetskravet ska vara uppfyllt behöver därför målen och 
kunskapkraven/kriterierna vara ytterst tydliga för att inte missförstås. I förslaget för 1994-års 
betygssystemet skrev regeringen (Utbildningsdepartementet, 1992:44): 

I en mål och resultatstyrd skola har precisionen i de kunskapsmål eleverna skall uppnå avgörande 
betydelse. Det får inte råda något tvivel om vad som avses. Man skall inte kunna tolka 
kunskapsmålen på flera sätt, varken då läraren och eleverna skall arbeta utifrån kursplanerna eller 
då elevernas kunskaper värderas i förhållande till målen. 

Hur mätningarna görs blir därför högst relevant igen men inte bara ur ett rent mätteknisk 
hänseende utan ur kunskapsteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv.  

 

                                                             
1
 För utförligare beskrivning av konstruktivismen och det sociokulturella persperspektivet på lärande hänvisas 

till Säljö, Roger (2004). Föreställningar om lärande och tidsandan. I Kobran, nallen och majjen: tradition och 
förnyelse i svensk skola och skolforskning (s. 71-89). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 
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2.1.3 Målformulering och betygskriterier 

Betygssystemet i Lpf94 (Skolverket, 2006)  byggde på så kallade mål att sträva mot och mål 
att uppnå. Strävansmålen skulle ligga till grund för utveckling av undervisningen medan 
uppnåendemålen skulle ligga till grund för utvärdering av resultaten. Till skillnad från det 
normrelaterade betygssystemet så skulle som tidigare nämnts elevernas prestationer enbart 
jämföras mot de uppställda målen och inte mot andra elevers prestationer. Utifrån de 
övergripande målen var det sedan upp till skolor och lärare att bryta ner strävansmålen till 
konkretiserade mål för undervisningen samt utforma eller omformulera de kriterier som 
nationellt fastsställt för de kunskapskvaliteter som skulle bedömas. Betygskalan utformades 
med fyra steg. Betygen G, VG eller MVG skulle användas för att visa på godkänt betyg med 
varierad kunskapskvalitet gentemot målen och det fjärde IG skulle visa på att eleven inte nått 
ett godkänt resultat i kursen förutsatt att bedömningar har kunnat göras 
(Utbildningsdepartementet, 1992). Betygsreformen innebar inte bara att nya arbetssätt och 
metoder behövde utvecklas. Den innebar en helt nytt sätt att tänka (Carlgren, 2002; Korp, 
2011). Genom att gå över till ett målstyrd skola följde genom kunskapssynen att 
decentraliseringen av besluten skulle sträcka sig in i klassrummen och inkludera eleverna. 
Lärarens yrkesroll kom att förändras med ett högre krav på professionalitet och samsyn med 
såväl kollegor som elever på vad som avspeglar kunskapskvaliteter och hur dessa kan mätas. 
Ensamarbetets tid var förbi. 

 

2.2 Tidigare forskning kring det målrelaterade betygssystemet 

Jag har redan inledningsvis pekat på flera problem som uppstod i och med införandet av det 
målrelaterade betygssystemet. Ett resultat av det är att flera forskare uppmärksammat 
bedömning och betygssättning som föremål för sina undersökningar. I Sverige har det framför 
allt skett en ökning av forskningen på området under 2000-talet. Kanske har ökningen även 
skett som ett resultat av att kunskaperna hos svenska elever bedömts blivit sämre samtidigt 
som betygen ökat (Fredriksson och Vlachos, 2011). Forsberg och Lindberg (2010) kartlägger 
i sin studie den svenska bedömningsforskningen. Översikten täcker in ett stort antal studier 
och jag kommer här att ta upp två av de studier som finns med i deras kartläggning, Johan 
Tholins avhandling ”Att klara sig i ökänd natur” (2006) och Helena Korps avhandling ”Lika 
chanser på gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion”(2006) 
samt ytterligare två, Bengt Selgheds ”Ännu inte godkänt. Lärares sätt att erfara 
betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen”(2004) och Larissa Mickwitz 
licentiatavhandling ”Rätt betyg för vem” (2011). Dessa fyra studier berör alla det föregående 
målrelaterade betygssystemet och anses därför relevanta.  

Bengt Selghed (2004) undersöker i sin avhandling hur 30 högstadielärare uppfattar och 
tillämpar det målrelaterade betygssystemet som infördes i och med 1994-års läroplaner. 
Forskningen är förvisso gjord inom grundskolan men är ändå relevant eftersom 
betygssystemet infördes över alla skolformer och vid införandet tog riksdag och regering 
ställning till målen för hela skolväsendet i ett sammanhang (Utbildningsdepartementet, 1992). 
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Titeln på Selgheds avhandling ”Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och 
dess tillämpning i yrkesutövningen” följer på en av de slutsatser han drar att betygssystemet 
och dess tillämpning ännu icke är godkänt. Selghed menar att lärarna inte förmår leva upp till 
betygssystemets intentioner och att flera lärare fortfarande använder sig av en normrelaterad 
betygssättning. Flera av de intervjuade lärarna väger in flit och intresse i betygen, likväl 
menar Selghed att flera av lärarna inte har insett att systemet bygger på en annan kunskapssyn 
och därför inte förstått att betygen ska sättas utifrån kvaliteten i elevernas kunskaper. En 
annan förklaring som anges är att lärarna är väl medvetna om att elevens prestationer bara ska 
relateras till målen men att det inte är möjligt eftersom betygskrierierna är alltför svåra att 
tolka. Måttstocken fungerar således inte i praktiken. Däremot upplever lärarna i studien att 
betygssystemet ger stöd för planering och genomförande av undervisning. Selghed ställer sig 
bl.a. kritisk till hur betygsreformen implementerades utan tillräckligt stöd från Skolverket. 
Likaså kritiserar han betygens urvalsfunktion, vilket gör att betygen måste vara jämförbara 
och likvärdiga. Något som han menar går stick i stäv med ett mål- och kriterierelaterat 
betygssystem. Selghed har i senare skrifter även givit uttryck för sin skepsis mot den nya 
betygsskalan i Gy11 där han menar att fler betygssteg bara gör det svårare att nå 
samstämmighet i tolkningen av styrdokumenten (Selghed, 2011). 

Även Jörgen Tholin (2006) har i sin avhandling studerat implementeringen av det 
målrelaterade betygssystemet som infördes 1994. Hans studie är, trots att den riktar in sig på 
betygen som sätts i årskurs 8 på högstadiet, relevant att belysa eftersom den diskuterar 
lärarens betygssättningspraktik i relation till mål- och resultatstyrning på nationell och lokal 
nivå. Tholins undersökning sträcker sig över två perioder där den första genomfördes under år 
1996 och den senare under år 2005. I likhet med Selghed (2004) drar Tholin slutsatsen att 
1994-års målrelaterade betygssystem uppvisar flera brister. Han pekar på att politikerna inte 
tagit sitt ansvar för de förändringar som infördes utan la över ansvaret på Skolverket som i sin 
tur anses ha brustit i sin information och anvisningar till skolorna kring hur det målrelaterade 
betygssystemet är tänkt att fungera. Skolorna i sin tur har tolkat det friutrymme som gavs till 
att omfatta så mycket att centrala styrdokument skrivits om i så hög utsträckning att de inte 
längre stämmer med de centrala målbeskrivningarna. Samtidigt menar Tholin att andra skolor 
inte i tillräcklig utsträckning omformulerat de målbeskrivningar som angivits centralt. 
Exempel som bland annat ges inom kemiämnet är att arbetsplaner inte kopplas ihop med 
betygskriterier. Arbetsplanerna är dessutom fåordiga medan betygskriterierna är långa och 
detaljrika. Hur betygssättningen sker blir därför oklar. Tholin menar också att lärarna saknar 
ämnesdidaktisk kompetens för att tolka betygskriterierna. Tholin belyser i sin avhandling 
svårigheten med att styrdokumenten inte anger mål för årskurs 8 utan bedömningen ska göras 
utifrån de mål som är satta för årskurs 9. Den problematiken finns inte inom gymnasieskolan 
eftersom betyg sätts inom ett ämne efter varje avslutad kurs. Däremot kan problematiken 
kring tolkningsutrymmet överföras även till gymnasieskolans styrdokument där olika skolor 
och lärare utnyttjar friutrymmet på olika sätt, vilket kan få konsekvenser för lärarnas 
betygssättningspraktik. Likaså kan diskussionen kring den ämnesdidaktiska kompetensen för 
att förstå läroplanerna överföras mellan de olika stadierna. 
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Korp (2006) belyser  ur ett reproduktionsteoretiskt perspektiv problematiken kring 
likvärdigheten i betygssättningen i sin avhandling. Hon lyfter fram att såväl betygssättning 
som undervisning skiljer sig åt inom kärnämneskurser beroende på om det rör sig om 
yrkesförberedande program och studieförberedande program. Det ska förstås mot bakgrund av 
att kärnämneskurserna i den kursutformade gymnasieskolan infördes som ett led att garantera 
en viss standard i gymnasieutbildningen samt tillgodose behörighetskravet för fortsatta studier 
(Utbildningsdepartementet, 1992). Medan mål att sträva mot i högre utsträckning används i 
planeringen av undervisningen på högskoleförberedande program låg mål att uppnå som bas 
för undervisningen på de yrkesförberedande programmen. Det avspeglades även i vilka 
läromedel som användes på de olika programmen. Samtidigt så mäts elevernas kunskaper 
med samma nationella prov inom en viss kärnämneskurs oavsett inom vilket program den ges. 
Det gör att de nationella proven som tagits fram för att öka likvärdigheten i betygssättningen 
inte används på samma sätt mellan program, lärare och skolor. De nationella provens funktion 
som hjälpmedel för att garantera en jämförbar och likvärdig betygssättning kan därmed 
ifrågasättas. I studien fanns också lärare som blivit pressade av skolledningen att inte sätta för 
låga betyg, vilket kan relateras till rektorernas dilemma med att hantera konkurrens- och 
budgetfrågor samtidigt som de ska leva upp till likvärdighetskravet i betygsättningen. 

Mickwitz (2011) tar i sin licentiatavhandling avstamp i bland annat Korps (2006) och 
Selgheds (2004) avhandlingar som båda visar att lärare inte följer det reglerande 
betygssystemet av olika skäl. Hon inleder även med en stark kritik mot det sätt som lärare 
målas ut som syndabockar för att betygssystemet inte fungerar. För att markera det lyfter 
Mickwitz bl.a. fram texter som Skolverket producerat där lärares bristande förmåga att förstå 
systemet är i fokus. Även om hon har en poäng med att ansvaret i allt för hög grad läggs över 
på lärarna (jmf Kroksmark, 2002) kan kritik också ställas mot det sätt citat lyfts ur sitt 
sammanhang, vilket naturligtvis inte Mickwitz är ensam om för att driva sin tes. Det 
intressanta som hon däremot diskuterar är att lärare mycket väl förstår systemet men att det 
inte är det som är problemet. För att belysa detta använder Mickwitz ett nyinstitutionaliserat 
perspektiv för att problematisera det reglerande betygssystemet och lärarens betygssättande 
praktik. I studien intervjuas svensklärare på högstadiet och betygen analyseras som institution 
och betygssättningen som dess sociala praktik. Mickwitz resultat visar att det finns en 
dragkamp mellan det ideala sättet att sätta betyg som styrs utifrån styr- och policydokument 
och den praktiska nivån av betygssättningen som styrs av den dagliga verksamheten. 
Mickwitz menar att trots en vilja och kunskap hos lärarna att sätta korrekta betyg såsom de 
uttrycks i det reglerande systemet saknas en reell möjlighet att göra så. Lärarna har i den 
dagliga verksamheten att förhålla sig till rektorers, elevers och föräldrars krav på höga betyg 
samtidigt som de enligt betygssystemet ska sätta det korrekta, eller likvärdiga, betyget. 
Problematiken kan knytas till såväl betygshets på individnivå som konkurrensmedel på 
skolnivå. Mickwitz knyter det till lärarens professionalisering. Hon menar att lärarna saknar 
en ”mottagare för det rätta betyget” (s.127) och i avsaknad av denna behövs en förstärkt 
autonomi och auktoritet som ger förutsättningar för lärarna att stå emot de motstridiga krav 
betygssättningen innebär. En stärkt autonomi och auktoritet behövs för att kunna agera med 
en ”professionell integritet” (s.109). Mickwitz ställer sig däremot kritisk till om ytterligare 
förstärkning av det formella regelverket såsom fler mätningar i form av nationella prov och 
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tidigare betyg kan ge någon effekt på ökade kunskaper hos eleven. Enligt lärarna i hennes 
studie gick alltför mycket tid i anspråk till att förklara betygssättningen för eleverna, tid som i 
stället skulle kunna läggas på att hjälpa eleverna till förbättrad förståelse inom ämnet. En 
annan risk som Mickwitz lyfter fram är att ökade kontroller och utvärderingar må leda till att 
bara det enkelt mätbara mäts och att det i förlängningen påverkar vad som undervisas. 

Retrospektivt visar forskningen att politikernas initiala intention med den målstyrda skolan 
som infördes under 90-talet inte föll väl ut på alla plan. Tanken om att betygens jämförbarhet 
skulle stärkas genom systemets bruk ute i verksamheten (Wedman, 2004:313) höll inte.  

 

2.2.1 Tidigare studier om Gy11  

Forskning kring Gy11 är naturligtvis begränsad då reformen nyligen infördes. Ett antal 
studentuppsatser har däremot publicerats som är relevanta att belysa för att kunna relatera 
resultatet av denna studie. 

 

Inför införandet av Gy11 

Erlandsson (2011) har i sin magisteruppsats studerat förutättningar för implementeringen av 
Gy11 på lokal förvaltningsnivå. Hans resultat baseras på intervjuer av förvaltningschefer i tre 
kommuner. Analyserna gjordes utifrån förmågor som vill, kan och förstår. De slutsatser som 
dras pekar på att problematiken med implementering av Gy11 är situationsberoende där 
kommunens storlek och personella resurser spelar in. Samtliga tre kommuner som deltog i 
studien visade alla på en god vilja till reformimplementeringen och de upplevde de 
ekonomiska resurserna som tillförts via statliga anslag som tillfredställande. Ett problem som 
uppmärksammades var dock att implementeringsinsatserna från Skolverkets sida gjordes 
under pågående termin, vilket befarades utgöra en stressfaktor p.g.a. tidsbrist ute på skolorna 
men som inte reellt inverkat på implementeringen på central förvaltningsnivå. 

Rylander (2010) intervjuar i sin uppsats tre lärare för att få insikt i hur dessa estetlärare tänker 
kring implementeringsprocessen, kunskapsbegreppet och yrkesrollen i samband med 
införandet av Gy11. I direkta frågor kring hur reformen tros påverka arbetssituationen lyfts 
förändringarna i betygssystemet fram som något positivt. Dels nämns fler betygssteg som bra 
eftersom det kan underlätta betyssättningen framför allt för elever som ligger i gränsen mellan 
två betyg, dels nämns kunskapskraven och att de upplevs tydligare och konkretare vilket 
minskar tolkningsutrymmet. Det som bör poängteras är att studien gjordes innan systemet var 
i bruk. Det är därför möjligt att lärarnas uppfattningar ändras när systemet väl införts.  

 

 

 



16 

 

Betygssystemet och dess tillämpning 

Ett flertal studentuppsatser kretsar kring lärares betygssättningen enligt det förändrade 
betygssystemet i Gy11. Aprile och Bosiö (2011) undersöker lärares strategier i 
bedömningsarbetet och har intervjuat sju lärare som undervisar i svenska och matematik på 
fyra olika skolor. Deras slutsats är att de nya styrdokumenten uppfattas som tydligare, vilket 
gör att lärarna i deras studie i större utsträckning än tidigare finner en nytta i att använda 
styrdokumenten. Däremot beskrivs också en frustration hos vissa lärare som inte har fått 
tillräckligt med tid på sig för att sätta sig in i de nya styrdokumenten. De får istället förlita sig 
på nationella prov, läromedel och tidigare erfarenhet. Författarna menar ändå att den ökade 
centrala styrningen som Gy11 innebär skapar en trygghet för lärarna genom att ge tydligare 
riktlinjer. Düringer (2012) riktar istället in sin studie på direkta jämförelser av hur lärare 
tolkar de nyskrivna kunskapskraven i kursen Svenska 1. I undersökningen ingår fyra 
svensklärare och resultaten visar på att kunskapskraven innehåller såväl tydliga som otydliga 
och mångtydliga textavsnitt. Främst är det progressionsuttrycken i kunskapskraven som 
upplevs som otydliga och svåra att tolka, vilka är de som utgör själva måttstocken vid 
betygsmätningen.  

  



3 Teoretisk utgångspunkt

Gymnasieskolan har reformerats vilket har givit nya ramar och förändrade villkor för skolans 
aktörer. För att analysera vad det innebär för lärarnas arbete med betygssystemet vill jag 
använda en ramfaktorteoretisk ansats. Jag kommer därför här att beskriva
samt hur jag avser använda mig av 

 

3.1 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin kan sägas vara en tankemodell för undervisningsplanering och modellen 
beskrevs först i Urban Dahllöfs arbete ”Skoldifferentiering 
publicerades 1967 (Gustafsson och Selander, 1994:2). Redan i Dahllöfs arbete startade 
teoribildningen som sedan vidareutvecklades i Lundgrens (1972) avhandling ”Frame factors 
and the teaching process. A contribution to currucu
Inom den pedagogiska forskningen kom Dahllöfs arbete att betraktas som helt nytänkande 
och beskrivas som ett paradigmskifte (Gustafsson och Selander, 1994:2). Genom att föra ett 
resonemang om hur ramar eller villkor st
till att förstå processerna som i sin tur kan förklara resultaten (Lundgren, 1994:9). Det Dahllöf 
gjorde för att visa detta var att reanalysera en undersökning kring hur klassers 
sammansättning spelar in för resultatet. Den ursprungliga undersökningen visade inga eller 
små förändringar i slutresultat trots klassernas olika ingångsförutsättningar (nivågruppering). I 
Dahlhöfs reanalys fokuserades istället undervisningsprocessen som föregick slutresultatet i d
olika klasserna. Då framkom det att tiden som använts för att nå samma resultat inom 
klasserna skilde sig åt. Med andra ord kan inte resultaten förklaras genom att direkt titta på 
ingångsvillkoren såsom görs med en deterministisk input
utformades och kan i sin enklaste form beskrivas (Lundgren, 1972:12): 

 

Figur 1

 

Ramarna eller villkoren utgör yttre gränser i modellen. De påverkar vilka processer som 
utformas och resultaten ska ses som en konsekvens av processerna. En viktig aspekt att lyfta 
fram är att det med ganska stor säkerhet går att förutspå vilka processer s
utifrån en given uppsättning ramar. Däremot går det inte att säga vilka processer som faktiskt 
uppstår (Gustafsson 1999:14). Det kommer sig av att aktörerna, exempelvis lärarna, som är 
involverade i processen kan uppfatta och förhålla 
Dahllöfs arbeten delas därför ramfaktorerna in i de som får anses vara strukturella faktorer 
som aktörerna har liten chans att påverka men som inverkar på undervisningen samt de 
faktorer där aktörerna har kontroll oc
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Gymnasieskolan har reformerats vilket har givit nya ramar och förändrade villkor för skolans 
aktörer. För att analysera vad det innebär för lärarnas arbete med betygssystemet vill jag 
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av den för att analysera mina resultat.  

Ramfaktorteorin kan sägas vara en tankemodell för undervisningsplanering och modellen 
beskrevs först i Urban Dahllöfs arbete ”Skoldifferentiering och undervisningsförlopp” som 
publicerades 1967 (Gustafsson och Selander, 1994:2). Redan i Dahllöfs arbete startade 
teoribildningen som sedan vidareutvecklades i Lundgrens (1972) avhandling ”Frame factors 

A contribution to curruculum theory and research on teaching”. 
Inom den pedagogiska forskningen kom Dahllöfs arbete att betraktas som helt nytänkande 
och beskrivas som ett paradigmskifte (Gustafsson och Selander, 1994:2). Genom att föra ett 
resonemang om hur ramar eller villkor styr undervisningsprocesser kom fokus att förflyttas 
till att förstå processerna som i sin tur kan förklara resultaten (Lundgren, 1994:9). Det Dahllöf 
gjorde för att visa detta var att reanalysera en undersökning kring hur klassers 

ör resultatet. Den ursprungliga undersökningen visade inga eller 
små förändringar i slutresultat trots klassernas olika ingångsförutsättningar (nivågruppering). I 

istället undervisningsprocessen som föregick slutresultatet i d
olika klasserna. Då framkom det att tiden som använts för att nå samma resultat inom 
klasserna skilde sig åt. Med andra ord kan inte resultaten förklaras genom att direkt titta på 
ingångsvillkoren såsom görs med en deterministisk input-output-modell. Ram
utformades och kan i sin enklaste form beskrivas (Lundgren, 1972:12):  

 

Figur 1: Ramfaktorteorins enkla modell 

Ramarna eller villkoren utgör yttre gränser i modellen. De påverkar vilka processer som 
utformas och resultaten ska ses som en konsekvens av processerna. En viktig aspekt att lyfta 
fram är att det med ganska stor säkerhet går att förutspå vilka processer som inte blir möjliga 
utifrån en given uppsättning ramar. Däremot går det inte att säga vilka processer som faktiskt 
uppstår (Gustafsson 1999:14). Det kommer sig av att aktörerna, exempelvis lärarna, som är 
involverade i processen kan uppfatta och förhålla sig till ramarna på olika sätt. Utifrån 
Dahllöfs arbeten delas därför ramfaktorerna in i de som får anses vara strukturella faktorer 
som aktörerna har liten chans att påverka men som inverkar på undervisningen samt de 
faktorer där aktörerna har kontroll och möjlighet att påverka. Aktörernas inställning och 
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förhållningssätt såsom uttryckt i exempelvis traditioner utgör då inre ramar i en utökad 
ramfaktorteoretisk ansats. Den utökade ansatsen söker då även förklaringar till varför ramar 
uppstår och hur de förhåller sig till varandra (Lindblad m.fl., 1999). En begränsning i ansatsen 
är att aktörernas inställning analyseras utifrån de yttre ramarnas villkor. Lindblad m.fl. (1999) 
lyfter fram detta och menar att det marginaliserar elevers och lärares intentioner med ett visst 
handlande. Genom att ytterligare lyfta upp aktörerna och då framför allt lärarna kan 
undervisningssituationen som styrd utifrån såväl strukturella ramar som aktörernas agerande 
nyanseras. Med ett tydligare aktörsperspektiv ges möjlighet att förstå och förklara eventuella 
variationer i lärares handlande som exempelvis sker mellan skolor som omfattas av samma 
yttre ramverk.  

Kritiken synliggör inom vilken förståelseram som den här undersökningen befinner sig. Jag 
kommer här att använda ramfaktorteorin där aktörsperspektivet diskuteras utifrån de yttre 
ramarnas villkor men med en medvetenhet om att viss förståelse inte nås. I arbetet väljer jag 
att analysera och diskutera ramarna utifrån Imsens (1999) kategorisering (hämtad ur 
Lundstöm, 2007). Imsen definierar ramfaktorer såsom ”förhållanden som påverkar 
undervisningen och som bidrar till att främja eller hämma den på olika sätt” (1999:308 citerad 
i Lundström 2007:63). Hon delar upp ramfaktorerna i fem kategorier som inte ska ses som 
strikta eftersom olika faktorer mycket väl kan höra hemma i olika kategorier. Dessa är:  

1. Pedagogiska ramar – styrdokument såsom skollag, gymnasieförordning, läroplan,  
ämnesplaner 

2. Administrativa ramar – skolorganisation, ledningsstruktur, ämneslag, schema  
3. Resursrelaterade ramar – lokaler, inventarier, läromedel, antal undervisningstimmar  
4. Organisationsrelaterade ramar – skolkultur, traditioner, samarbete 
5. Elevrelaterade ramar – kulturell bakgrund, förutsättningar, studiemotivation, 

föräldrastöd 
 

För att kartlägga faktorerna kommer jag använda mig av den analysmodell som Gustafsson 
(1999) beskriver och som redovisas i figur 2 nedan. 



Figur2. Analysmodell bearbetad utifrån Gustafsson, 1999:56

 

Förutsättningarna såsom illustrerade i steg 1 (
den kommunala gymnasieverksamheten
införts och som därmed utgör de
utifrån resultatet av lärarintervjun med fokus
resultaten från lärarintervjuerna göras i ljuset av implementeringsprocessen för att identifiera 
faktorer som utgör upplevda ramar. Som ett hjälpmedel i analysen kommer riktlinjerna för 
betygssystemets tillämpning såsom beskrivna i 
identifierade möjligheter och begränsningar med betygssystemet diskuteras
forskning och studier som gjorts avseende det målrelaterade betygssystemet 
till grund för vidare prövning. 

 

  

. Analysmodell bearbetad utifrån Gustafsson, 1999:56 

illustrerade i steg 1 (figur 2) är det nya betygssystem inom ramen för 
gymnasieverksamheten. I kapitel fyra redogörs för de förändringar som 

s och som därmed utgör de nya villkoren. Ramfaktorernas inverkan kan analyseras 
utifrån resultatet av lärarintervjun med fokus på betygssystemet. I steg 2 kan en reanalys av 
resultaten från lärarintervjuerna göras i ljuset av implementeringsprocessen för att identifiera 

ramar. Som ett hjälpmedel i analysen kommer riktlinjerna för 
pning såsom beskrivna i nästa avsnitt att användas. Utifrån detta kan 

möjligheter och begränsningar med betygssystemet diskuteras utifrån 
forskning och studier som gjorts avseende det målrelaterade betygssystemet och
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4 Dagens gymnasieskola 

Dagens gymnasieskola är som redan nämnts i inledningen ett resultat av den reform som 
började gälla hösttermingen 2011. Reformen bygger på utredningen ”Framtidsvägen 
reformerad gymnasieskola” (Gymnasieutredningen, 2008)
proposition ”Högre krav i den nya gymnasieskolan” (
Tydliga drag är att högre krav ställs för att påbörja en gymnasieutbildning
en gymnasieexamen. En annan förändring är att de 18 nationella programmen som nu finns är 
tydligare uppdelade i studieförberedande eller yrkesförberedande program till skillnad från 
tidigare då samtliga program skulle ge grundläggande högskolebehörighet. Däremot är 
gymnasieskolan fortfarande kursutformad och den nya läroplanen bygger i stor utsträckning 
på den tidigare Lpf94. I propositionen
riktlinjer för den nya gymnasieskolan i sin helhet beskriven. Här kommer jag 
delar av reformen som berör förändringar i betygssystemet
det nationella ramverket. 

 

4.1 Betygssystemets strukturella förändringar

Ett problemområde som uppmärksammades i utredningen (
reformen var otydligheten av vad en gymnasieutbildning egentligen innebär. Genom den 
decentraliserade styrningen (Utbildningsdepartementet, 
lokal nivå utforma program och kurser med tillhörande 
nationella styrningen och utvecklingen av skolan försvagades
styrningen har kursutbudet genom Gy11 stramats åt. 
nationellt fastslagna examensmål på programnivå 
kursutbudet har minskat. Ämnesplaner
olika ämnena. Ett ämnes syfte och mål är övergripande och behandlas sedan i de kurser som 
ingår i ämnet. Till kurserna finns kunskapskra
som ska användas av läraren för att mäta kvalitetsskillnader i måluppfyllelsen

Programstrukturen med examensmål, ämnespla
tillhör alla delar av det som styr betygssät
ligger i sin tur under de bestämmelser kring betyg och bedömning som föreskrivs av 
skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 201
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I ämnesplanerna ingår de olika kurser som finns att tillgå i ämnet. I jämförelse med det 
tidigare betygssystemet som infördes 1994 ser styrkedjan ut på liknande sätt. Examensmålen 
ersätter de tidigare programmålen och ämnesplaner ersätter de tidigare kursplanerna. Genom 
att införa ämnesplaner har uppdelning av olika ämneskurser fått en tydligare koppling med de 
program där kursen är obligatorisk. För biologiämnet som är ett karaktärsämne innebär det att 
det tidigare ämnet Biologi med nio ingående kurser som gavs som obligatoriska kurser inom 
olika program nu är uppdelade i flera olika biologiämnen med tillhörande kurser. 

En förändring i Gy11 är att det införts ett centralt innehåll som ska ingå i varje kurs. Tidigare 
var det enbart ämnesmålen som styrde innehållet i kursen men nu anges även ett minimum av 
innehåll som ska behandlas i undervisningen. Motivet bakom det centrala innehållet är att det 
ger större tydlighet för uppdraget och förväntas öka likvärdigheten 
(Utbildningsdepartementet, 2008a). Däremot är det upp till varje skola och lärare att i sin tur 
priorietera hur mycket tid som läggs på de ingående delarna. Strukturen för ett ämne kan 
därmed illustreras så som gjorts i figur 4. 

 

Ämnets syfte 

 

Ämnets mål 

 

Centralt innehåll beroende på kurs 

 

Kunskapskrav beroende av vilka ämnesmål kursen behandlar  
och relateras till kursens centrala innehåll 

Figur 4: Ämnesplanens struktur utifrån Gy11 (Skolverket 2011b) 

 

4.2 En ny betygsskala 

En ny betygsskala har införts där sex steg, A-F, ersätter de tidigare fyra stegen MVG, VG, G 
och IG. En viktigt motiv till förändringen är att en skala med fler steg möjliggör en mer 
nyanserad betygssättning. Likaså innebär förändringen att en internationell standard på 
betygsskalan har tillgodosetts (Utbildningsdepartementet, 2008b). I betygsskalan betecknas 
ett icke godkänt resultat med F och ersätter det tidigare icke godkänt, IG. För att få betyget F 
förutsätts att bedömningar av elevens kunskaper har kunnat göras annars ges ett streck, vilket 
innebär att inget betyg erhållits. Betygssteget E till A anger godkända resultat med varierad 
kunskapskvalitet där E utgör den lägsta nivån och A den högsta. För att kunna göra 
bedömningar av måluppfyllelsen inom ett ämne finns kunskapskrav angivna för betygsstegen 
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E, C och A. För att nå betyget E ska samtliga specificerade kunskapskrav på E-nivån vara 
uppfyllda. Motsvarande gäller för C och A där samtliga krav på C-nivå måste vara uppfyllda 
för att ge ett C i betyg samt samtliga krav på A-nivå för att ge ett A i betyg. För mellanstegen 
D och B finns inga krav utan de bestäms utifrån vilka krav som är uppfyllda på E, C eller A-
nivå. För betyget D krävs att samtliga kunskapskrav på E-nivå är uppfyllda samt att en 
övervägande del av kraven på C-nivå är uppfyllda. För betyget B krävs att samtliga 
kunskapskrav är uppfyllda på E-nivå, C-nivå samt en övervägande del på A-nivå. Det som 
betecknas som en övervägande del är ”strikt relaterad till innehållet i kunskapskraven och är 
en kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev” 
(Skolverket 2010:16).  

 
Förutom att skalan utökats med fler steg samt att beteckningarna för de olika kvalitetsstegen 
förändrats innebär det även regelförändringar i betygssättningen. I föregående system kunde 
exempelvis en elev nå ett VG trots att eleven inte uppfyllde samtliga betygskriterier som 
motsvarade VG. Avsaknaden av måluppfyllelse på VG-nivå avseende något kriterium kunde 
då uppvägas av tydliga och starka VG- eller MVG-kvaliteter i övriga kriterier (Skolverket, 
2006). Enligt dagens betygssystem ska istället ett mellanliggande steg, D eller B, användas. 
Det innebär att om måluppfyllelsen för en elev ligger på A-nivå för alla kunskapskrav utom 
ett där eleven uppvisar E-nivå så ska betyget D ges. Ett D kan även ges för en elev som 
uppnått samtliga kunskapskrav för E samt övervägande delen av kunskapkraven på C-nivå (se 
tabell 1).  

 

Tabell 1: Exempel på bedömningar av måluppfyllelse för två elever. Notera här 

att ”övervägande del” illustreras av en kvantitativt övervägande del även om Skolverket enligt 

ovanstående beskrivning menar att ”övervägande del” utgörs av en kvalitativ bedömning som 

relateras till kunskapskravets innehåll. 

Krav Elev 1 Elev 2 

 E C A Betyg E C A Betyg 

1 X X X D X X  D 
2 X X X X X  
3 X X X X X  
4 X X X X X  
5 X   X   

 

Systemet kan tyckas vara orättvist eller demotiverande eftersom det går att argumentera för att 
elev 1 (tabell 1) som nått A i samtliga kunskapkrav utom ett där E-nivå nåtts har större 
kunskaper än elev 2 (tabell 1) som uppnått samtliga kunskapskrav på E-nivå och en 
övervägande del på C-nivå men inga på A-nivå. Med en strikt regeltillämpning får båda 
eleverna D i betyg. Å andra sidan ger systemet en större precisering om vad elever behöver 
förbättra. I fallet för elev 1 som nått A-nivå för alla kunskapkrav utom ett blir det mycket 
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tydligt att det är inom kunskapsområdet som täcks av krav 5 (tabell 1) eleven behöver göra en 
extra insats. Genom att exempelvis höja sin kunskapsnivå till C för just det kravet når eleven 
betyget B istället för betyget D. För elev 2 gäller istället att en höjning till kunskapsnivå C för 
krav 5 ger betyget C. På så vis kan betygen också vara motivationshöjande förutsatt att 
undervisningssituationen och bedömningstillfällen är tillräckligt flexibla, transparenta och 
framåtskridande. Ett av motiven för att utöka skalan var just att det skulle höja motivationen 
hos elever att anstränga sig mer eftersom skalans utformning ger möjlighet för fler elever att 
nå nästa nivå (Utbildningsdepartementet, 2008b).  

Exemplet såsom beskrivet är draget till sin spets för att tillåta diskussioner som kan uppstå när 
betygssystemet används som regelverk. I praktiken är det svårare att inom Biologiämnet 
hamna i situationen där fyra mål av fem uppnås på A-nivå och det sista på E-nivå, vilket 
förstås när målens innehåll studeras (Bilaga D). Däremot gäller fortfarande att det ger en 
tydlighet om vilka förmågor och färdigheter som behöver utvecklas ytterligare för att nå ett 
högre betyg. 

 

4.3 Riktlinjer för bedömning och betygssättning 

Som en utgångspunkt för senare analys vill jag här beskriva de riktlinjer som Skolverket 
(2012) förmedlar genom sina allmänna råd för bedömning och betygssättning i 
gymnasieskolan. Att jag väljer att lyfta upp dessa ska inte ses som att jag vill göra en 
bedömning av huruvida lärarna, skolledaren eller huvudmannen följer riktlinjerna. Snarare 
används de som ett hjälpmedel för att nå förståelse av möjligheter och begränsningar med 
systemet så som de upplevs av aktörerna i denna studie. De riktlinjer som Skolverket drar upp 
vänder sig mot såväl huvudman, rektor som lärare. Det ligger i linje med de förändringar som 
gjorts i samband med Gy11 där ansvarsområdet för skolans olika aktörer markeras på ett 
tydligare sätt genom skollagen (Skollagen, 2010:800). Skolverkets råd är baserade på 
styrkedjan som uttrycks i figur 3 och handlar om ”hur lärare bör tillämpa de författningar som 
styr betygssättningen och hur huvudmannen och rektorn bör stödja en likvärdig bedömning 
och betygssättning på skolan” (Skolverket, 2012b:6). Råden delas in i fem områden:  

1. Planera för bedömning 
2. Undervisa och bedöma 
3. Dokumentera och informera 
4. Sätta betyg 
5. Följa upp 

Den nya läroplanen bygger på den gamla Lpf94 med en kunskapsyn som framhåller 
kunskapsutvecklingen som en process där elevernas delaktighet är viktig i upplägget av 
undervisningen och bedömningen (se avsnitt 2.1.1). Genom riktlinjerna blir detta mycket 
tydligt. För varje punkt ges kommentarer om vad lärare bör göra för att tillgodose de riktlinjer 
som ges samt vad rektor bör göra för att tillgodose de riktlinjer som gäller. I ett av råden 
formuleras även vad huvudmannen bör göra. Här kommer dessa råd att sammanfattas för att 
lyfta fram huvudpoängen och kunna användas i resultatanalysen. 
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1. Planera för bedömning 

Den här punkten syftar till att klargöra att det är viktigt att eleven på förhand vet vad 
undervisningen går ut på, hur kunskapsutvecklingen framskrider, vad som kommer att 
bedömas och på vilka grunder bedömningen kommer att ske. En annan viktig aspekt är att 
eleven ska göras delaktig i planeringen likväl som att redovisningar ska samordnas med andra 
lärare för att se till att elevens arbetsbelastningen inte blir för hög. Rådet ligger i linje med en 
målstyrd verksamhet där det är viktigt att samtliga aktörer uppmärksammar och tar ansvar för 
processen. 

 

2. Undervisa och bedöma 

Punkten syftar till att klargöra lärarens ansvar avseende elevens kunskapbedömning som en 
del av undervisningen samt rektorns och huvudmannens ansvar att bedömningen ska ske på 
ett likvärdigt sätt. Varierade metoder lyfts fram för att alla elever ska få chansen att visa vad 
de kan på ett allsidigt vis. Även själv- och kamratbedömning kan sägas passa in i den här 
punkten som ett led för eleverna att kunna utvärdera sig själva samtidigt som de får en ökad 
förståelse för kunskapskvaliteter. Återkopplingen lyfts fram, vilket visats ha goda effekter på 
lärande i flera studier (Hattie, 2012). Elevexempel ska användas för att upprätta standarder 
mellan lärare, vilket är ett led i att skapa likvärdighet i bedömningen. För att ge förutsättning 
för ett sådant arbete ska rektorn se till att diskussioner kring kunskapsbedömningen sker inom 
skolan och huvudmannen ansvarar för att nätverk mellan skolor upprättas.  

 

3. Dokumentera och informera 

Rådet vänder sig till lärare samt rektor och avser kvalitetsgranskning av planeringen och 
kunskapsbedömningen. Läraren bör dokumentera undervisningplaneringen och elevers 
kunskapsutveckling på ett säkert och tydligt sätt så att uppföljningar kan göras och samordnas 
med andra lärare. En aspekt som lyfts fram är att underlag blir offentliga handlingar om inte 
dokumentet blir sekretessbelagt för att skydda en elevs personliga integritet. Detta blir 
speciellt viktigt vid underlag inför utvecklingssamtal eller åtgärdsprogram där rena 
kunskapsbedömningar kompletteras med icke betygsgrundande bedömningar som rör elevens 
sociala studiesituation. Rektorn ska ge stöd för att så kan ske på ett adekvat sätt och se till att 
rutiner och samordning kring dokumentationen sker. 

 

4. Sätta betyg 

Råden riktar sig till läraren i betygssättningen och betonar att en helhetsbedömning ska ske av 
elevens kunskaper. Här ges också ett handfast råd i ”att läraren vid betygssättningen av kursen 
inte lägger ihop resultaten på alla prov och uppgifter för att få fram en medelprestation” 
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Likaså ges råd kring betygssättning vid mellanstegen D eller B där inga färdigskrivna mallar 
kan finnas på nationell eller lokal nivå utan varje enskild elevs kunskaper måste 
helhetsbedömas från fall till fall om vad som utgör övervägande del. Bedömningen ska 
grundas på en analys av ämnets syfte och det centrala innehållet för att finna betydelsebärande 
delar i ämnet. Det är viktigt att läraren tar med alla elevens kunskaper inom området som 
läraren känner till. Vikten av att diskutera och resonera med andra yrkesutövare inom och 
utanför skolan lyfts också fram.  

 

5. Följa upp 

Rådet vänder sig till rektorn som i samråd med lärare bör följa upp former för bedömning och 
betygssättning likväl som att följa upp rutiner och former för dokumentation. Uppföljningen 
bör ske systematiskt och kontinuerligt. 
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5 Metod 

I avsnittet beskrivs de metoder som använts och de överväganden som gjorts under 
studieprocessens gång. 

 

5.1 Studiedesign – fallstudien 

Valet av metod styrs utifrån syftet och de frågor som ställs. Vidare så behöver man ta hänsyn 
till hur väl man kan kontrollera undersökningen och hur resultatet ska rapporteras (Merriam 
1994:24-25). För att uppnå mitt syfte har jag valt att utföra en fallstudie där implementeringen 
av Gy11 studeras i en kommun för att söka förståelse kring vilka möjligheter och 
begränsningar som det nya betygssystemet medför. Eftersom undersökningen vill komma åt 
hur samspelet mellan beslut på olika nivåer kan inverka på hur lärare ser på och tillämpar det 
förändrade betygssystemet har det varit viktigt att inkludera olika organisatoriska nivåer 
såsom lärare, rektorer och utbildningsförvaltning i studien. Fallet kan därmed betraktas utgöra 
ett exemplifierande fall, vilket möjliggör att sociala processer studeras (Bryman 2012:77-78). 
Jag ämnar således inte att generalisera studiens resultat. I den mån generalisering kan göras 
överlämnar jag det till läsaren som kan känna igen sig i de situationer och sammanhang som 
beskrivs och på så sätt överföra resonemang till att bli gällande för sin egen situation (Kvale 
& Brinkmann, 2009:282; Merriam 1994:186). Den här studien kan därmed ses som ett sätt att 
skildra ett specifikt fall där läsaren tillåts göra en analytisk generalisering och där resultatet 
kan ligga till grund för nya frågeställningar som i sin tur kan testas på ett bredare och mer 
representativt urval vid eventuella efterkommande undersökningar. Även om det i sin tur 
tyder på en induktivt angreppssätt har jag även tagit fasta på vissa teoretiska inslag för att 
upptäcka mönster och förklara fallet. Det i sin tur lutar mot ett abduktivt angreppssätt. Studien 
utgör även ett komplement till andra fallstudier som hittills gjorts avseende implementeringen 
av Gy 11 på förvaltningsnivå (Erlandsson, 2011), ur ett lärarperspektiv (Rylander, 2010; 
Jensen, 2011) och av betygssystemets förändringar ur olika perspektiv (exempelvis Düringer 
2010; Aprile och Bosiö, 2012; Karlberg, 2012).  

I och med att jag valt att utföra en exemplifierande fallstudie har jag inte för avsikt att 
återspegla några absoluta fördelar och nackdelar med det förändrade betygssystemet. Snarare 
är syftet att förstå och visa på komplexitet. Det gör att en kvalitativ metod lämpar sig bättre 
eftersom den vill gå under ytan och beskriva en händelse såsom den upplevs av aktörerna som 
står mitt i den (Merriam, 1994; Kvale, 1997). Det empiriska materialet utgörs främst av 
kvalitativa intervjuer men även vissa dokument har använts.  

 

5.2 Urval 

Strategin för urvalet kan beskrivas som ändamålsenlig (Merriam 1994:61-62). Det innebär att 
jag initialt satte upp vissa kriterier för urvalet inom ramen för fallet. Vid valet av kommun 
definierades två kriterier. Det första baserades på närhetsprincipen, dvs det skulle vara möjligt 
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att fysiskt träffa respondenterna för att genomföra de kvalitativa intervjuerna utan större 
omkostnader för resor eller boende. Det andra kriteriet var att kommunen skulle ha fler än en 
kommunal gymnasieskola. Två huvudskäl låg bakom det andra kriteriet. Det ena skälet var att 
det skulle möjliggöra att belysa likheter/variation mellan skolor med samma kommunala 
huvudman och ge möjlighet till förståelse av styrningsmekanismer inom kommunen. Det 
andra skälet var att jag ville minimera risken att projektet inte skulle kunna fullföljas som 
planerat om någon av de ingående skolorna eller enskild respondentgrupp på någon av 
skolorna valde att inte medverka alternativt i förtid avsluta sin medverkan i studien. Detta var 
speciellt viktigt eftersom studien bygger på att olika skolorganisatoriska nivåer skulle ingå i 
undersökningen. I slutänden betyder det att större hänsyn har tagits till att tillgodose att 
samtliga organisatoriska nivåer inom samma kommun har deltagit än att se till att få med så 
många möjliga respondenter inom samma undersökningsgrupp även om det också har varit en 
strävan. 

Eftersom studien avgränsar sig till biologiämnet begränsade det även antal skolor. 
Biologiämnet ges som obligatorisk kurs inom Naturvetenskapsprogrammet (NA-programmet) 
och Naturbruksprogrammet samt som tillvalskurs inom bland annat Teknikprogrammet. Av 
de kommuner som återstod när kommuner med endast en kommunal skola valts bort gjordes 
en kontroll av antagningspoängen till gymnasieskolans NA-program baserade på meritvärden 
(baseras på summan av värdet på de 16 bästa betygen i årskurs 9). Underlaget avsåg då 
antagning till gymnasiet höstterminen 2012. NA-programmet erbjuds på fler skolor än 
Naturbruksprogrammet, vilket är anledningen att antagningspoängen till NA-programmet blev 
föremål för kontroll och vidare urval. Följdaktigt medför det att undersökningen utförts inom 
ramen för det högskoleföreberedande NA-programmet. Kontrollen av antagningsnivåer 
gjordes för att initialt tillgodose att fallet kan utgöra ett exemplifierande fall. Det ska inte ses 
som en garanti mot att ett avvikande mot ett unikt eller extremt fall framträder i ett senare 
skede (jmf Bryman 2012:78), alternativt att unika eller extrema aspekter ingår i 
fallbeskrivningen. Resultet för kontrollen visar att på kommunnivå får den valda kommunen i 
meritvärdessnitt anses ligga i nivå med eller högre än närliggande kommuner. På skolnivå 
ligger de enskilda skolornas antagningpoäng baserade på medelmeritvärde i nivå med flera 
andra skolor som finns i närliggande kommuner. Det som kan tilläggas för den valda 
kommunen är att det lägsta meritvärdet för antagning till de kommunala skolornas 
högskoleföreredande program, inklusive NA-programmet, generellt ligger högt. På 
kommunnivå visar det på ett högt söktryck och må även tyda på att en hög andel av de 
antagna eleverna är studiemotiverade. I sin tur skulle det kunna påverka hur kommunen 
förhåller sig utbildningsfrågor och satsningar på skolutvecklingsarbete likväl som hur rektorer 
och lärare uppfattar sin arbetssituation. 

Från syftesbeskrivningen var det redan givet att olika skolorganisatoriska nivåer skulle ingå i 
undersökningen. I den av närhetsprincip valda kommunen skickades därför förfrågan att delta 
i studien ut till chefen för förvaltningen som ansvarar för den gymnasiala utbildningen samt 
till skolledningen på skolorna. Förfrågan hos rektorerna gällde då dels rektorsintervjuer, dels 
biologilärarintervjuer. Som nämnts ovan var tanken att inom kommunen få med ett så 
heltäckande urval som möjligt där rektorer och lärarintervjuer kunde utföras på samtliga 
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skolor. Det visade sig tyvärr inte möjligt eftersom flera av de möjliga respondenterna föll bort 
då medverkan avböjdes med hänvisning till såväl tidsbrist som principiella skäl. Däremot har 
någon respondent ur samtliga skolorganisatoriska nivåer, förvaltningschef, en skolledare och 
tre lärare, valt att medverka. Det gör att undersökningens syfte kan uppnås även om det 
begränsar vilka slutsatser som kan dras från studien.  

 

5.3 Dokument 

Vissa kommunala dokument samt regionala antagningsdokument har använts för att få 
bakgrundsinformation till studien och urvalsförfarandet. I vissa fall har dokumenten initialt 
inkluderats, exempelvis statistik över den gymnasiala antagningen, för att utgöra underlag till 
urvalsprocessen men har även i senare skeenden kunnat relateras till villkor avseende vilket 
elevunderlag baserade på antagningsbetyg som skolorna kan antas ha. Dokument över 
kursplanering som tillhandahållits av lärare och som visar planerade arbetsmoment, 
bedömning och återkoppling har också använts. 

 

5.4 Intervjuer 

I studien användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag har använt en 
intervjuguide (se bilaga A-C) som underlag för intervjuerna. Tanken bakom ostrukturerade 
eller semistrukturerade intervjuer är att låta respondenternas tankar, föreställningar och hur de 
upplever situationer komma fram (Bryman 2012:415,419; Kvale & Brinkmann, 2009:39). 
Genom dessa möjliggörs att faktorer som respondenten upplever är viktiga och relevanta kan 
lyftas och fördjupas. Det är alltså av vikt att såväl intervjuguiden som intervjusituationen är 
flexibel. Det innebär att guiden inte är heltäckande utan ska ses som ett hjälpmedel i intervjun 
att fokusera teman snarare än att återge de exakta frågor som sker i samtalet. Att jag valt 
semistrukturerade intervjuer framför ostrukturerade intervjuer kommer sig av att det ger en 
större möjlighet att göra jämförelser mellan fallen när intervjuerna sker med olika enheter 
inom kommunens skolorganisation (Bryman, 2012:416).  

Samtliga intervjuer genomfördes individuellt på respondenternas arbetsplatser antingen i det 
egna arbetsrummet, i angränsande grupprum eller lektionssal. Tiden för intervjuerna varierade 
från 30 minuter upp till 70 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon efter 
samtycke från intervjupersonerna. Inför intervjun skickades intervjuguiden ut för att 
möjliggöra förberedelse av intervjun. Tanken var att intervjupersonernas möjlighet till 
förberedelse skulle underlätta att viktiga aspekter kunde lyftas fram under intervjun och inte 
riskera att gå förlorad för att det dyker upp i efterhand när intervjun redan var avklarad. Det i 
sin tur kan påverka tillförlitligheten i positiv riktning och därmed även trovärdigheten. 
Nackdelen är å andra sidan att en viss spontanitet riskerar försvinna. Vid starten av intervjun, 
efter ömsesidig presentation, och beskrivning av undersökningen, uppmuntrades därför 
respondenterna till att se intervjun som ett samtal där de gärna får lyfta upp sådant de anser är 
relevant även om det inte finns med som en direkt fråga i underlaget. Samtidigt ställde det 



29 

 

krav från min sida att avbryta om resonemangen kom för långt från ämnet. Inledningsvis fick 
de berätta om sin bakgrund och nuvarande tjänstgöring och sedan diskuterades frågorna allt 
eftersom men inte nödvändigtvis i den ordning som de uttrycks i intervjuguiden. Snarare fick 
resonemangets riktning styra samtalet. Uppföljningsfrågor ställdes antingen för att be om ett 
förtydligande, exempelvis när åsikter uttryckes i generella ordalag alternativt för att be om 
konkreta exempel. Följdfrågor gavs också för att återkoppla och få bekräftelse på att jag 
uppfattat och tolkat resonemanget korrekt. När en fråga eller område för tillfället ansågs 
uttömd så togs nästa fråga upp.  

 

5.5 Kritiska metodologiska aspekter 

I och med att intervjuerna genomförs som ett samtal är jag som frågeställare högst delaktig i 
den typ av data som framkommer. Det ställer stora krav på mig som intervjuare och Kvale 
(1997) likväl som Merriam (1994) lyfter fram vikten av en god kommunikativ förmåga där 
lyhördhet och känsla för språk ingår. För att bli en bra intervjuare för systematiska 
undersökningar krävs övning (Kvale 1997:136-137). Det har inte varit möjligt till träning av 
intervjusituationer inom ramen för det här projektet. Däremot förberedde jag mig genom att 
läsa metodlitteratur och även testa några av intervjufrågorna på lärare i andra sammanhang för 
att se hur resonemanget fortlöpte vid de följdfrågor jag ställde. Det kan inte ersätta erfarenhet 
men det kan ge grundförutsättning för en god intervjusituation och större chans till god data. 
Ett annat krav som ställs är att intervjuaren ska kunna ämnet som behandlas. Det kan uppnås 
genom att se till att jag som intervjuare är väl påläst, vilket jag försökt tillgodose genom att 
läsa in mig på kunskapsområdet ur ett brett perspektiv. Ytterligare vägar är att visa sig 
ödmjuk i samtalet när aspekter som går utöver kunnandet berörs och låta respondenten 
ytterligare utveckla resonemanget för att öka förståelsen. Det är i för sig svårt eftersom 
insikten av att inte ha förstått resonemanget kanske inte framkommer förrän i ett senare skede 
än själva intervjusituationen. För att komma till rätta med det kan man be om att få följa upp 
intervjun för klargörande i efterhand. Respondenterna i denna studie har på så sätt varit 
mycket tillmötesgående och i flera fall varit de som uppmuntrat till vidare kontakt om 
eventuella förtydliganden skulle behövas. Ingen uppföljning har gjorts i den här studien. 

Merriam (1994) diskuterar även andra kritiska aspekter av den kvalitativa fallstudien som är 
viktiga att påpeka som ett led i att förstärka studiens trovärdighet. Kvalitativa fallstudier 
uttrycker ofta att ett holistiskt synsätt eller att ett helhetsgrepp används för att ge en rik och tät 
beskrivningen av det som undersöks. Samtidigt som det må vara en korrekt beskrivning av 
intentionen är det i praktiken svårt att leva upp till. Att teckna en fullständig beskrivning med 
tillhörande tolking eller utvärdering kräver utrymme. Utrymme både i tid och text. Det är 
något som måste ställas mot bland annat slutproduktens användrarvänlighet, undersökningens 
resurser i form av tid och pengar samt etiska överväganden om vad som kan ingå i den 
slutliga beskrivningen. Det innebär att helhetsbeskrivningar i själva verket ofta är begränsade 
beskrivningar. Det ställer högre krav på den som utför undersökningen att tydliggöra vad som 
tas med, vad som utelämnas och vilka perspektiv som används (och därmed inte används). Ett 
tillägg som kan göras är att det möjligen också ställer krav på läsaren att tillgodogöra sig den 
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informationen för att inte feltolka eller dra för långtgående slutsatser utifrån det som beskrivs, 
vilket å andra sidan gäller för alla typer av studier oavsett angreppssätt. 

 

5.6 Förförståelse 

Min förförståelse av kunskapsområdet är begränsad. Den erfarenhet jag har består till största 
del av den lärarutbildning jag fått under ett år, vilket inkluderar praktikperioder på 
gymnasieskolor. Jag har ingen erfarenhet av att sätta betyg även om jag har 
undervisningserfarenhet genom vikariat under utbildningstiden. Jag har därför gått in i den här 
studien med begränsad yrkesmässig erfarenhet. Samtidigt har jag under min utbildningstid 
hunnit bilda mig uppfattningar om bedömning och betygssättning utifrån teoretiska 
resonemang. Dessa ser jag som tillgångar i studien men gör framställning subjektiv och kan 
snedvrida resultaten. För att ge trovärdighet åt studien har jag därför i möjligaste mån intagit 
ett neutralt och objektivt förhållningssätt. Det ska inte tolkas som att undersökningen är 
objektiv i positivistisk bemärkelse eftersom det inte är möjligt i kvalitativa studier. Det kan 
däremot med rätta tolkas som att jag har haft en uppriktig önskan att förstå och tolka 
situationen utifrån aktörernas subjektiva perspektiv snarare än mitt. 

 

5.7 Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer spelades efter samtycke från intervjupersonerna in med diktafon och 
skrevs därefter ut. Pauser registrerades inte men däremot fetstilsmarkerades vissa ord som i 
samtalet betonades. Detta gjordes i de fall där betydelsen av meningen annars hade kunnat 
misstolkas. För att exemplifiera använder jag här uttrycket ”Det kan vara så att många lärare 
upplever...” som i textbehandlingen kan uttryckas ”Det kan vara så att många lärare 
upplever...” eller ”Det kan vara så att många lärare upplever...” eller ”Det kan vara så att 
många lärare upplever...” beroende på hur respondenten i sammanhanget uttrycker sig. 
Markeringen i fetstil avser då en betoning som i sitt sammanhang inverkar på tolkningen av 
det sagda. Intervjun skrevs ut i talspråk men har i återgivna citat omvandlats för att passa i 
skrift. Vid textbearbetningen har det inspelade samtalet använts som stöd där hela eller delar 
av samtalet vid behov har omlyssnats för att klargöra meningen i det som sägs. I enlighet med 
syftet har en hermeneutisk tolkning använts för att söka förståelse i de medverkandes 
föreställningar av fallet som studeras. Genom att använda en hermenuetisk tolkning förflyttar 
jag mig hela tiden mellan tolkning av delar och helheten. Det har beskrivits som den 
hermenuetiska cirkeln (Kvale 1997). Det innebär att förståelsen växer fram genom att de 
ingående delarna förstås och bestäms utifrån meningen i helheten i det som analyseras. 
Förståelsen av delarna kan i sin tur påverka och förändra hur helheten förstås. Vid tolkning av 
intervjutexter innebär det att meningen i enskilda uttalanden jämförs med meningen i det som 
sägs under hela intervjun. Tolkningen kan anses vara klar när ”meningarna i olika teman 
bildar rimliga mönster och ingår i en sammanhängande enhet” (Kvale 1997:51). Som nämnts 
tidigare är jag som intervjuare högst delaktig i den data som framkommer i samtalet. Det 
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gäller även när jag skriver ut materialet och när jag sedan analyserar texterna. Min 
förförståelse är en viktig utgångspunkt vilken jag har redogjort för i avsnittet 5.6. Den 
tolkningsprocess som beskrivits är därför något som skett kontinuerligt under hela studiens 
gång och förståelsen så som den presenteras har på så sätt växt fram under arbetetet med såväl 
primär intervjudata som sekundärdata och teoretiskt material.  

 

5.8 Etiska aspekter 

Ett problem i intervjusituationen som inte ska underskattas är maktassymetrin som uppstår 
mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2009). Det kan leda till att 
respondenterna må utifrån de frågor som diskuteras säga vad de tror är det rätta eller vad de 
tror att intervjuaren vill höra, vilket kan bero på den osäkerhet det medför att intervjuaren har 
ett tolkningsföreträde i det som slutligen rapporteras utifrån samtalet. För att inbjuda till ett 
öppet samtalsklimat har respondenterna informerats om att allt material kommer att 
avidentifieras i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för samhällvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Likaså har samtliga deltagare givit samtycke till att medverka efter 
att ha tagit del av undersökningens syfte likväl som genomförande. De har också informerats 
om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. De etiska riktlinjerna gäller även 
rapporteringen. Det gör att jag i uppsatsens slutprodukt måste väga fallstudiens krav på en rik 
och tät beskrivning av fallet (Merriam, 1994) mot anonymitetskravet. I rapporten har därför 
detaljer av såväl kommun som skolor och framför allt deltagare utelämnats med risk för att 
försvaga trovärdigheten och möjligheten till analytisk generalisering. Den risken har tagits för 
att försvåra spekulation om vilken kommun och skolor det rör sig om även om de som deltagit 
kan känna igen sig i de ståndpunkter och yttranden som framkommer. 
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6 Resultat 

Jag kommer här att presentera resultaten av intervjustudien. Inledningsvis ges en beskrivning 
av kommunen och gymnasieverksamheten för att belysa implementeringsprocessen och hur 
ramarna ser ut på kommunal förvaltningsnivå och skolnivå. Därefter redovisas resultatet av 
lärarintervjuerna med fokus på betygssystemets tillämpning utifrån en analys av det 
pedagogiska ramverket samt i relation till övriga ramar. Resultaten baseras på intervjuer med 
förvaltningschefen (FC), en skolledare (S) samt tre biologilärare (L1, L2, L3). För att 
underlätta beskrivningen på ett språkligt plan använder jag ord som kommun, skola, ämneslag 
i bestämd eller obestämd form i beskrivningen. Det betyder inte att utsagorna är allmängiltiga 
på kommunnivå för alla skolformer inom kommunen, på skolnivå för alla skolor eller hela 
skolan, på lärarnivå för alla lärare eller hela ämneslaget utan baseras på tolkningar av de 
medverkandes upplevelser av situationen. Tolkningen av enskilda uttalanden är gjord i 
relation till övriga respondenters utsagor i enlighet med den hermenuetiska ansatsen som 
beskriven under punkt 5.7.  

 

6.1 En gymnasieverksamhet i förändring 

6.1.1 En förvaltningschefs perspektiv 

Kommunen där undersökningen tagit plats utgör enligt Skolverkets (2011c) kartläggning av 
skolmarknader en av många så kallade centrumkommuner. Det betyder att kommunen tar 
emot elever från flera kommuner runt omkring och inpendlingen av elever är större än 
utpendlingen. Storleksmässigt räknas den lokala skolmarknaden enligt Skolverkets rapport 
som ett mindre regioncentra. I kommunen finns mer än en kommunal gymnasieskola och ett 
antal gymnasiala friskolor. De kommunala skolorna är stora och en ökning av elevantalet har 
skett under stora delar av 2000-talet. Det ställer krav på optimal användning av lokaler. Trots 
att elevkullarna generellt har minskat sedan läsåret 2008/2009 (Skolverket, 2011c:15) har det i 
praktiken inte inneburit färre antal elever. Det beror på att söktrycket har varit forsatt högt till 
de kommunala skolorna. Det antagande om ett högt söktryck som gjordes utifrån 
antagningsnivåerna till gymnasieskolan (punkt 5.2) bekräftas också av förvaltningschefen. 
Kommunen har goda studieresultat där betygen i genomsnitt för samtliga program legat över 
riksnittet de senaste åren även om variationer finns mellan såväl program som skolor.  

 

Administrativa ramar 

Utbildningsförvaltningen samordnar gymnasieskolorna på kommunal nivå med övergripande 
ansvar för bland annat ekonomi- och personalfrågor. Förvaltningen har ansvar för att skriva 
fram ärenden till utbildningsnämnden som ska fatta besluten. Många av ärendena handlar om 
lokalbehov, ekonomi och hur pengarna ska fördelas. Förvaltningschefen förklarar att 
”ärendena ser annorlunda ut nu. Det är inte så mycket detaljer”(FC). De flesta ärenden ligger 
ute hos skolorna. Rektorerna har fått ett direkt ansvar sedan skollagen ändrades, vilket innebär 
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att ärenden i större utsträckning tas om hand ute på skolorna och diskuteras i 
ledningsgruppsmöten på förvaltningen. Att rektorerna har fått ett mer direkt ansvar har lett till 
att kommunen har gjort en organisationsförändring. För att kunna ha kvar varje skola som en 
enhet finns det nu en rektor med helhetsansvar på varje skola. Övriga rektorstjänster har blivit 
biträdande rektorstjänster som i enlighet med den nya gymnasieskolans struktur har en tydlig 
koppling till programmen. När det gäller skolutvecklingsfrågor finns centrala 
utvecklingsledare som arbetar med övergripande frågor i ett led att stödja rektorerna och 
skolorna. Övergripande frågor kan handla om elever i behov av särskilt stöd eller 
åtgärdsprogram. Formativ bedömning är ett annat område som lyfts upp som priotiterat 
utvecklingsområde. Utvecklingsledarna gör omvärldsanalysen och har i och med det som 
uppgift att samla på sig information inom sina utvecklingsområden. Informationen kan sedan 
spridas till skolorna där själva utvecklingsarbetet sker. Förvaltningschefen uttrycker det med 
att ”man kan inte begära att varje skola ska samla på sig all information” (FC). 
Förvaltningschefen beskriver att gymnasieverksamheten har genomgått stora förändringar i 
samband med Gy11 där mycket av arbetet ligger ute på skolorna. Samtidigt sker 
förändringarna i en tid som förvaltningschefen uttrycker som ”mycket tuff” för många 
gymnasieskolor på grund av de sjunkande elevkullarna. För de kommunala skolornas del har 
det fortsatt höga söktrycket trots vikande elevkullar underlättat förändringsarbetet eftersom 
skolorna och kommunen ”slipper lägga ner energi på det och kan lägga ner tid på 
reformarbetet” (FC).  

Förberedelsen inför Gy11 var i gång tidigt i samband med att skollagen omarbetades. Inom 
ledningsgruppen diskuterades vilka insatser som behövdes. Förvaltningen bevakade område 
efter område av de förändringar som gjordes i skollagen men stora delar har skötts 
självständigt ute på skolorna. Skolorna har vänt sig till förvaltningen när de har behövt 
kompetensutveckling. Ett utvecklingsområde som blivit tydligt i samband med Gy11 är 
dokumentation av lärandet. Förvaltningschefen beskriver att det är svårt att avgöra hur mycket 
som ska dokumenteras. Risken blir att skolorna garderar sig utifall det blir inspektion. Det 
skapar en osäkerhet hos skolorna. Det gäller exempelvis åtgärdsprogram. Ett annat område är 
utvecklingssamtalen där krav på tydlighet kan göra arbetet med bedömningen omfattande. ”Vi 
hade det säkert innan också men det har blivit oerhört tydligare att det ska göras nu” (FC). 
Ansvaret för den operativa verksamheten ligger hos rektorerna. Samtidigt står huvudmannen 
som garant för att lagen följs. Det innebär att om det blir inspektion och åtgärder måste vidas 
så är det den centrala förvaltningen som bär ansvar och måste agera:  

[V]i har ju ansvaret. Om vi inte når målen så blir det mitt ansvar att vi kan jobba vidare mot en 
högre måluppfyllelse. Läroplansuppfyllelse kan man säga. Det bevakar vi genom att se till att vi 
håller koll på statistiken, ser till så att vi kan analysera det vi får in: Det här är inte tillräckligt bra, 
det måste vi förbättra. (FC) 

Förvaltningschefen säger att även om skolorna har mycket goda resultat så finns alltid 
förbättringsmöjligheter. 
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Organisationsrelaterade ramar 

I diskussionen kring dokumentation av bedömningsunderlag och åtgärdsprogram 
framkommer det att traditionen bland kommunens skolor och lärare är att var och en utformar 
sitt eget materiel. På en direkt fråga om det finns några gemensamma riktlinjer hur det ska 
skötas svarar förvaltningschefen:  

Nej, inga gemensamma riktlinjer. Man kan inte styra [kommunnamn] på det sättet. Det blir inte så 
i alla fall. Det har till exempel tagits fram en form av mall när det gäller åtgärdsprogram [...] men 
så finns det en relativt djup tradition här att man gör om den i varje fall. (FC)  

Samtidigt visar implementeringsinsatserna på att det finns en styrning mot ett utökat 
samarbete mellan skolor och mellan lärare. Förvaltningschefen menar att det inte fungerar 
tidsmässigt om alla ska göra allt. Förvaltningen fungerar via de centrala utvecklingsledarna 
som samordnare och initierar samarbete inom och över skolgränserna. De satsar exempelvis 
att under nästa år utbilda samtalsledare på skolorna för att stödja kollegiala samtal. Det här är 
följder av Gy11 och förvaltningschefen säger: 

Det är så oerhört viktigt nu med den här ensamheten. Min tid, mina elever, mina lektioner. Det 
kommer inte att fungera. Å så finns det ett uppdrag som är ganska omfattande. Utan samarbete tror 
jag det blir jättesvårt att klara det. Gör jag den här delen så gör du den här delen, så hinner vi 
kanske med. För uppdraget har ju inte blivit mindre utan snarare mer omfattande och komplext. 
(FC) 

Det är också ett led i stärka likvärdigheten i utbildningen och betygssättningen, vilket kan 
exemplifieras med uttalandet från förvaltningschefen: 

Hur får man då till det här med likvärdig bedömning? Ja, man måste kanske gå in och rätta 
varandras prov och kolla innehållet på lektionerna inför diagnosen eller provet. Man får förståelse, 
jasså gör du så, och då kanske man kan testa och hjälpa varandra. (FC) 

Samarbetet gäller även rektorerna som genom omorganisationen kan fungera som ett 
arbetslag med en rektor och flera biträdande rektorer. Ledarskapsmöten hålls med rektorerna 
varannan vecka. De biträdande rektorna samlas också på förvaltningen för att diskutera 
övergripande utvecklingsområden med jämna mellanrum. Det strategiska arbetet sker i 
samverkan med rektorerna och samverkan kring operativa frågor och erfarenhetsutbyte sker 
med samtliga skolledare.  

I och med Gy11 har uppföljningsarbetet förändrats. Kommunen arbetar för att hitta bra 
verktyg för att systematiskt följa upp skolverksamhetens huvuduppdrag. Tidigare har 
kommunala mål som ansetts viktiga följts upp men fokus riktas nu mer mot helheten i skolans 
huvuduppdrag, såsom lärandet. Det ställer andra krav på uppföljningen. Förvaltningschefen 
menar att det är ju i mötet mellan lärare och elev som kvalitet i utbildningen uppstår och det 
är det som måste fångas. Därför är det viktigt att få in den aspekten i det systematiska 
kvalitetsarbetet. En förändring har därför varit att se till processen snarare än enbart utfallet. 
Ute på skolorna görs kvalitetsanalyser där allas synpunkter vägs in genom att självvärderingar 
utförs bland skolledning, lärare och elever. Samtidigt förs statistik över diagnostiska och 
nationella prov samt betyg. I kvalitetsanalysen ingår även att ta fram en lägesbeskrivning som 
görs i syfte att informera politikerna men förvaltningschefen beskriver att syftet med 
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kvalitetsanalysen är främst att utveckla verksamheten i skolorna. Det blir en formativ 
bedömning. Den ska lyfta upp områden som behöver förbättras och på så sätt ge underlag för 
att sätta upp mål för de olika ämnes- och arbetslagen. Arbetet följs sedan upp och används 
också som underlag vid lönesamtalen. ”För det är också en tanke att det blir en viss 
bedömning och så värderas man utifrån den” (FC), vilket även visar på summativa syften med 
analysen. Enligt förvaltningschefen används inte betygsstatistiken direkt i lönesammanhang 
även om analyser görs över lärares betygssättning. Jämförelser görs och om en lärare över tid 
ligger under eller över snittet så undersöks vad som ligger bakom. Samtidigt uttrycks 
förväntningar inom kommunen på att resultatet såsom mätt i betyg ska vara högre än 
ingångsvärdet. Likaså har målet om att samtliga elever ska klara gymnasieskolan blivit 
tydligare i och med Gy11: 

Ja, skolan har ju gått till att alla ska komma in och gå ut med att ha minst godkänt i allt. Innan 
kunde man komma in och säga att nu kommer ni [eleverna] att få det tufft och arbetssamt och 
dessa och dessa kommer tyvärr att falla ifrån. Det går inte längre. Ingen ska falla ifrån. Och vi ska 
korta tiden till så nära tre år som möjligt. Helst med högre måluppfyllelse och det ställer ju 
jättestora krav på hur vi gör [...] rent krasst är det inget fel på eleverna utan det är fel på 
lärosituationen. Så har man ett test som visar sig att hälften har underkänt. Vad gör man då? Man 
kan ju inte säga att det här måste ni läsa på ännu bättre. Det kan vara tiden [elevernas arbetsinsats] 
men det är också på något sätt: Har jag gjort det på ett sätt som gör det svårt att förstå? (FC) 

Så både och. Annars kan man tappa hälften där och det duger inte. Det här kom ju inte med Gy11 
utan det kom ju tidigare men det har blivit skarpare nu [...] ja också det att man ska färga in det 
mer. Matematiken ska exempelvis vara en del av det naturvetenskapliga programmet eller 
byggprogrammet eller [andra program]. Å då krävs det ännu mer samverkan. (FC) 

 

Resurrelaterade ramar 

Samtidigt sker förändringsarbetet parallellt med att det gamla systemet fortfarande körs. 
Förvaltningschefen konstaterar att ”det har varit och är fortfarande jättemycket arbete” (FC) 
för att få allt på plats. De centrala utvecklingsledarna utgör i det läget en resurs för att hantera 
informationsflödet. Skola och utbildning beskrivs som prioriterade områden i kommunen. Det 
gör att det finns höga förväntningar från såväl politiker som medborgare och från elever som 
pendlar in från andra kommuner. De förväntar sig alla bra resultat. På en direkt fråga om det 
avspeglar sig i tilldelning av ekonomiska resurser svarar förvaltningschefen att kommunen 
ligger lite bättre till än vissa andra kommuner. Det gäller inte alltid för alla gymnasieprogram 
men däremot för grundskola och förskola kan det vara så. Däremot har inga extra resurser 
tilldelats för implementeringen av Gy11. Det har fått ske genom att prioritera inom ramen för 
den befintliga verksamheten. 
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6.1.2 En skolledares perspektiv 

Skolledaren har många års erfarenhet som skolledare och kom till den aktuella skolan i 
samband med att Gy11 infördes. Det är med den utgångspunkten som skolledaren delar med 
sig av sitt perspektiv på den aktuella gymnasieverksamheten. 

 

Administrativa och organisationsrelaterade ramar 

Skolan har organiserat lärarna i en dubbel organisation där de är grupperade dels i ämneslag, 
dels i arbetslag där varje lärare är kopplad till det arbetslag där man har mesta undervisningen 
och ansvar för klasserna. Traditionellt har ämneslagen haft en tydlig funktion som stärkts 
ytterligare i samband med Gy11 och arbetet leds av lokala utvecklingsledare.  

Vid införandet av Gy11 upplever skolledaren att det fanns en hel del frågetecken bland en del 
av lärarna. En aspekt som förs fram är att inte alla lärare fick delta i Skolverkets konferenser 
inför förändringen. Istället fick representanter från kommunen och skolan delta och på så sätt 
fånga upp informationen som sedan kunde behandlas i ämneslagen.  

Även om det finns en väldigt stark och trygg organisation inom ämnena som gör att det här kan 
göras på ett väldigt bra sätt, så var det ändå så att hos enskilda personer, hos några enskilda 
personer fanns det en hel del osäkerhet. (S) 

Informationen har på så sätt givits i andra hand och tiden för att sätta sig in i förändringarna 
har varit knapp samtidigt som det är mycket arbete med att sjösätta reformen. Däremot 
prioriterades Gy11 och ämneslagens arbete inom ramen för den gemensamma tid som fanns. 
Det skedde dels inom skolan, dels formades grupper där ämneslagens utvecklingsledare 
träffades över skolgränserna för att diskutera ämnesplaner och kursupplägg. 

Gällande betygsfrågor så är det skolledarens roll att se till att diskussioner kring bedömning 
och betygssättning sker bland lärarna. Skolledaren konstaterar att det här är inget som behöver 
”sparkas igång” utan det sköter utvecklingsledarna. Det skolledaren gör är att ”sätta ögonen 
på statistik” och lyfta frågor relaterade till den. Ett exempel som lyfts fram är en jämförelse 
som gjordes av betyg och resultat på det nationella provet i matematik där bedömningen 
nästan var identiskt. ”Det det tål ju att diskuteras för nationella provet är ju inte slutprov på en 
kurs. Det är en god värdemätare på en kurs men det är ju bara en utav flera.” (S). Skolledaren 
säger också att: 

Det är lite speciellt för matematik. Det går inte riktigt att jämföra med biologi, kemi och fysik även 
om fysiken har sina kursprov centralt organiserade. Det är ju ändå så att matten är väldigt speciell 
eftersom det blir mycket arbete för att eleverna ska få visa sina kunskaper, som man sen vet 
kommer ut på de nationella proven. Alltså de nationella proven påverkar kurserna jättemycket. (S) 

Det för oss över till biologiämnet och skolledaren säger att inom ett ämne som biologi blir 
samverkan mellan lärare ännu viktigare. Skolledaren berättar att inom kemiämnet har skolan 
haft en del samarbete med lärarhögskolan där kemilärare varit inne och tittat på bedömning 
och eventuella nationella prov. Inom biologiämnet finns det en viss del nationellt samarbete 
men inte på samma sätt. Skolledaren uttrycker också att biologiämnet skiljer sig eftersom det 
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inte är lika lätt att ”stoppa in i små lådor för de poppar ju ut hela tiden”, och drar istället 
paralleller med samhällskunskapen där ”innehållet lever sitt eget liv”(S). Genom skolledarens 
utsagor kan man utläsa att skolledaren inte vill se ett nationellt ’papper och penna’ prov när 
det gäller biologi. Det kan exemplifieras med: 

Jag tror att det är viktigt att behålla en stor frihet också. Frihet och mycket diskussion. Det tror jag 
blir bra både för eleverna och lärarna. För jag menar att vill man jobba med exkursioner på ett 
speciellt sätt där man börjar med en mindre exkursion bara för att lära sig metoden. Sedan har man 
någon slags exkursion som en slags slutexamination så tycker jag att man måste vara väldigt rädd 
om det verktyget. Man får inte säga att nu ska det tryckas in i ett slutprov som innebär att man 
sitter i bänken och skriver. Det tror jag är jättefarligt. (S) 

I samband med detta lyfter skolledaren upp vikten av att ha lektorer. Dels för att samarbeta 
med högskolor och universitet, vilket ger förankringspunkter för att veta vad som händer med 
eleverna när de går vidare. Dels för att stärka arbetet med planering och upplägg av kurser på 
de olika nivåerna. 

 

Pedagogiska och organisationsrelaterade ramar 

Som presenterats tidigare har ämnesplanerna ändrats i Gy11 och därmed också kurserna. 
Kurserna har stuvats om och fått ett centralt innehåll, vilket har inneburit en utmaning på 
programnivå. Skolledaren förklarar ”till exempel mattens relation med fysiken. Hur ska man 
lägga upp det?” (S). De stora frågorna har enligt skolledaren kretsat kring just relationen 
mellan ämnen och hur kurserna ska läggas upp på bästa sätt. Däremot upplever skolledaren att 
betygssystemet som sådant varit ”ganska klockrent på gymnasiet” (S). Skolledaren fortsätter 
med ”jag tror ändå att lärarna under ganska lång tid har insett att betygssystemet ser ut så här 
och så äntligen”(S). Åter igen används matematiken som exempel för att lyfta upp 
problematiken kring betygsinflationen och rädslan som en del elever och föräldrar har haft 
över att det inte ska gå att få några A i det nya systemet. Skolan utförde nyligen en kontroll av 
matematikbetyg satta i det nya och gamla systemet. Kontrollen visade att fördelningen av A- 
och B-betyg stämde väl överens med MVG-betyget. Bortfallet av det högsta betyget MVG 
som sågs vid införandet av det målrelaterade betygssystemet 1994, kunde inte iaktagas i de 
initiala kontrollerna inom skolan och kommunen.  

Den främjande faktorn som skolledaren lyfter upp är den stabila struktur i form av 
ämneslagen där diskussioner kring bedömning har förts sedan länge. Skolledaren menar att en 
stor del av arbetet har redan gjorts och då ”var det bara ett nytt mönster att föra in ett 
fungerande arbete i” (S). Ett annat uttalande exemplifierar samma sak:  

[D]et finns ju ett jättestarkt ämnessamarbete som handlar om hur vi jobbar, vad är det vi läggar 
tyngdpunkterna på, kanske planera praktiska moment tillsammans [...] ska vi sätta upp den labben 
och om vi gör det så kan vi inom området utveckla även det här [förmåga/färdighet]. Man kanske 
jobbar med laborativa prov och då kan man bedöma deras kunskaper så och då blir det väldigt 
tydligt att man kopplar verksamhet man gör direkt till utvärdering. (S) 

Förutom styrd tid till ämneslagsträffar och arbetslagsträffar har även styrd tid till betygsfrågor 
nyligen införts för att stödja en samsyn och gynna en likvärdighet i betygssättningen.  



38 

 

En viktig aspekt för att kunna kvalitetssäkra undervisningen är dokumentationen som ger 
underlag för att synliggöra planering och mål samt möjliggöra återkoppling till kollegor och 
elever. Skolan har en kommunikationsplattform men ingen plattform som fungerar optimalt 
för återkoppling till elever. Alla lärare jobbar på olika sätt och så delar de med sig av sina 
erfarenheter inom ämneslag och arbetslag: 

[M]an har valt olika sätt [...] någon har exempelvis valt att jobba med matriser för att förtydliga för 
eleverna och sen kommer man samman igen och diskuterar: ’På mitt sätt fungerar det så här, men 
på mitt sätt så, nej det blev inte så bra, jag lånar lite av ditt’. Det är ju inte så att man är fast i något 
som är gemensamt bestämt utan jag tycker nog att man har jobbat med en process [...], vi delger 
varandra vad vi gör. (S) 

Skolledaren säger att skolan arbetar för att ta fram bra verktyg för att stödja en skriftlig 
återkoppling till eleverna varje termin men ingenting finns ännu på plats, vilket gör att lärarna 
får hålla till godo med de olika system och metoder som de själva utformar. 

Angående uppföljning så är det inte helt klargjort vad som kommer att göras. Skolledaren 
säger att fokus ligger på att de här tre första åren ska komma till stånd innan utbildningen kan 
utvärderas i sin helhet där även examensmålen inkluderas. I det arbetet blir kursen 
Gymnasiearbetet en viktig del. Skolledaren menar att de behöver fundera över hur det kan 
göras så att alla lärare som varit involverade över tid kan bli delaktiga.  

Skolledaren lyfter även fram det verktyg för statistikhantering som kommunen håller på att 
utveckla. Det ger intressanta möjligheter att följa elever över tid. Det gäller inte bara inom 
gymnasieskolan. Skolledaren berättar att de har grundskolor som ringer och vill veta hur det 
går för deras elever. Ett sådan uppföljning har inte gjorts på ett systematiskt sätt innan, vilket 
kan bli möjligt med det nya verktyget. Däremot kvarstår dilemmat att många elever pendlar in 
från andra kommuner.  

 

6. 2 Ett förändrat betygssystem 

Resultatet baseras på intervjuer med tre biologilärare inom samma skola. Inom lärargruppen 
finns erfarenhet dels från när Lpf94 infördes, dels av det organiserade samarbetet över 
skolgränser som finns inom kommunen. Eftersom Gy11 infördes förra hösten är det Biologi1-
kursen som hittills har hunnit vara igång i verksamheten. 

 

6.2.1 Lärarperspektiv  

I framställningen fokuseras det pedagogiska ramverket utifrån de intervjuade lärarnas horisont 
och där administrativa, organisations-, resurs- och elevrelaterade faktorer vävs in i 
beskrivningen. 
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Ämnesplanernas struktur 

Mycket tid har lagts på att förstå de nya kurserna och de förändringar som införts. Arbetet har 
såsom beskrivits tidigare utifrån förvaltningschefens och skolledarens berättelser gjorts dels 
inom ämneslagen lokalt, dels i grupper över skolgränserna. En av lärararna  säger att det är 
mycket som ska göras och att det inte finns specificerad tid varje vecka i schemat där detta 
arbete kan ske. Istället läggs arbetet ut på annan kompetensutvecklingstid. Så viss tid har 
givits men framför allt så förs mycket av diskussionerna i det vardagliga arbetet.  

Inom biologi lyfts fördelar och nackdelar med de nya ämnesplanerna och kurserna. Den nya 
strukturen som var avsedd att tydliggöra kurserna beskrivs av två lärare som en förbättring. 
En lärare säger ”det blev bättre nu [...] tydligare och man fokuserar på bättre saker” (L3). En 
annan lärare säger: 

[O]m vi tittar på den gamla gymnasieskolan [...] då var ju ofta det centrala innehållet med som en 
punkt, att eleven översiktligt skulle kunna använda det här och det här. Då var det kopplat på ett 
annan sätt [till innehållet] men idag så är ju kunskapskraven formulerade annorlunda. Det här med 
att kunna hamna i bekanta situationer, i nya situationer och att använda [kunskapen]. Alltså det är 
ett lite annorlunda sätt att bedöma kursen på. Så det är väl både det som är styrkan med det nya 
sättet att lägga upp kursen men också det som har vart mindre bra därför att det blev lite pang på 
när det kom. (L2) 

Samtidigt som strukturen beskrivs som bättre så framkommer kritik mot att Skolverket dröjde 
så länge med att ge kommentarer till kurserna. Likaså funderar två av lärarna på om det 
kanske hade gått snabbare att få överblick över strukturen om de hade fått delta i den initiala 
informationskonferensen som Skolverket gav.  

[V]i hade fått tid att arbeta tillsammans [inom ämneslagen], så vi var ju så långt framme tyckte 
skolledningen [...] så vi har ju inte haft möjlighet att direkt träffa någon person från Skolverket. 
(L2)  

[V]i jobbade ju mycket med detta på skolan i grupperna men det känns ändå som att man har 
kommit på saker i efterhand som man har missat och kanske hade det gått lite snabbare att inse 
dom sakerna och kanske hade det blivit lite mer likriktat om vi hade gått på den där kursen. (L3) 

 

Centralt innehåll 

Det centrala innehållet som inkluderats i kurserna upplevs som både bra och dåligt av lärarna. 
En lärare säger ”det som är bra är att Skolverket har förtydligat innehållet, alltså det är mer 
konkret i centrala innehållet vad vi ska ta upp. Det var inte alls med så mycket tidigare” (L2). 
Det tyder på att begränsningen innan låg vid en avsaknad av ram. 

Samtidigt upplevs det centrala innehållet ge begränsningar i och med att det är så mycket 
innehåll som ska tas upp. Även om styrdokumenten inte styr över hur mycket tid som ska 
läggas på varje moment så blir det begränsande i och med att det är omfångsrikt: 

[F]ör att man har ju sina nittio klocktimmar till en 100-poängskurs och det är väldigt få 
gymnasieskolor som har fler än 80-90 timmar till en 100-poängskurs i biologi. (L3) 
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Då blir det ju [begränsande] med mycket som ska tas upp. Det står ju inte hur mycket som ska tas 
upp men man ska ju faktiskt ta upp det. (L3) 

Begränsningarna med ett omfattande reglerat innehåll relateras i lärarnas berättelser dels till 
det som en lärare uttrycker som fördelar med ett målrelaterat system försvinner, såsom att en 
mångfald av kunskaper på ett nationellt plan kan uppnås när skolor väljer att fördjupa olika 
delar av ett ämne. En annan aspekt är när innehållsliga delar som anses viktiga av 
ämnesdidaktiska skäl inte finns med i det centrala innehållet. En lärare uttrycker: 

(L1):  När det gäller biologi som ämne så har de ju tagit bort [den biologiska] mångfalden. Den 
har ju helt försvunnit, vilket vi tycker är synnerligen olämpligt.  

Intervjuare:  Är det något ni ändå väljer att behålla? 

(L1):  Ja, vi har ju exkursioner och vi tittar ju på, det är ju inte så att vi släpper det för jag tycker 
ju att det hör till vårt kulturarv också och det tycker nog de flesta.  

Det i sin tur ställer högre krav på att eleverna har med sig kunskapen från grundskolan. 
Läraren konstaterar också att det är stor skillnad mellan elever från olika skolor. Kanske är det 
inte lika påtagligt inom biologiämnet som inom exempelvis kemiämnet men det märks. Vissa 
elever beskrivs komma med mycket kunskap medan andra inte har de mest grundläggande 
kunskaperna med sig. Läraren uttrycker förhoppning och säger ”men en sak jag hoppas blir 
bättre med det nya systemet är ju faktiskt att grundskolan får betyg i samtliga NO-ämnen” 
(L1). För att hantera brister i elevers förkunskaper erbjuder skolan extra lektioner i 
exempelvis matematik och kemi. 

 

Kunskapskraven 

Det centrala innehållet är kopplat till kunskapkraven och de fördelar som redan nämnts är en 
tydligare struktur åt kursen och på vad som ska bedömas, även om det tagit tid för någon av 
lärarna att förstå strukturen och få det på plats. I och med att innehållet i Gy11 har lyfts ur 
kunskapskraven och utgör en separat del så upplevs kunskapsmätningen som förbättrad. 
Tidigare fick lärarna också ta ställning till nytt innehåll i de olika betygskriterierna. 

För i VG-systemet om jag får kalla det så, där kom det in nya grejer på varje betygsnivå. Och det 
var jättesvårt att jämföra dom. Det känns mycket bättre nu att man har färdigheterna då och kan 
jämföra dom [betygsnivåerna] på ett rimligt sätt. (L3) 

Själva uttrycket av kunskapskraven upplever lärarna inte har förändrats så mycket och det i 
sin tur innebär lika mycket tolkning av kunskapskraven som med tidigare betygskriterier. 

 [O]m man jämför betygskriterierna med kunskapskraven så står det ju i stort sett samma sak, 
samma ord men man har strukturerat det lite bättre nu så att man faktiskt kan använda det bättre. 
(L3)  

Man uppfattar det ju ändå ganska så snabbt att det som vi tidigare uppfattande som översiktligt, 
alltså godkänt, är ju det som innefattas av E, och för väl godkänt så är det ju det som är mer 
utförligt alltså den kvalitet som man har fått med mer i sina svar eller i sina uppgifter [...] och att 
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man sen kan fylla på med kunskaper från andra håll och sätta samman i ett större sammanhang för 
betyg MVG eller för A. (L2) 

Nackdelen är att det är många kunskapskrav som ska mätas och med ett omfattande centralt 
innehåll så blir det många bedömningsmoment. Så även om vad som ska mätas är tydligare så 
ställer det stora krav på hur det görs. Från lärarnas berättelser framkommer att mycket arbete 
återstår för att få allt på plats.  

[F]ördelarna är ju att kunskapskraven är tydligare samtidigt som nackdelen är att de är många fler. 
Så att jag tror att det tar säkert ett par år, i alla fall måste jag som lärare ha ett par år, eller ett par 
kurser på mig att känna att det här kunskapskravet det kan jag testa på det här eller det här sättet. 
Man måste ju utvärdera vilket som fungerar bra. (L2) 

Det gäller också dokumentationen: 

[D]et är ett större krav på uppföljningen, större krav på dokumentation [...] det blir en 
formuleringskonst. Hur gör vi dessa? Ska vi ha gigantiska matriser och hur viktar vi allting? 
Viktningen är ju inte helt enkel. (L1) 

Ett exempel är att det står kanske två meningar om att elever ska analysera frågor både i praktiska 
och teoretiska sammanhang [följt] av en massa ord [ytterligare kravspecifikation]. Man kan ju 
bryta ner det där. Man ser till att eleven kan göra alla saker som det står att eleven ska göra. Då blir 
det 16 olika saker som jag ska bedöma eleven på om jag gör det med Biologi 1. Och varje sak ska 
jag bedöma flera gånger och det betyder för mig minst tre gånger och så ska jag hålla ordning på 
detta. (L3) 

Det är ju fler kriterier [kunskapskrav] nu som jag måste ha med i det här summativa dokumentet 
än vad jag kanske tidigare har haft där jag tittade tydligare på kvalitetsskillnader för några få 
moment. Men idag så är det många fler punkter som ska med. (L2) 

Att det är fler moment som ska bedömas med olika metoder ser lärarna både för- och 
nackdelar med när det gäller möjligheten till rättvisare betyg: 

En annan sak som också är bra [...] är att även om man säger att man ska ha alla A för att uppnå A 
så står det ju också att du ska ha chans att visa det flera gånger. (L1) 

Däremot så: 

Jag tror att man kan ju ha tänkt så här att om man har fler nya kunskapskrav så är det ju större 
möjlighet att få rättvisa betyg där man testar på olika sätt. Men det kan samtidigt också vara så att i 
och med att man har så många olika kunskapskrav [...] att stressnivån blir högre i en kurs. 
Eftersom det är mycket som ska testas och mycket som ska bedömas och mycket som ska 
reflekteras och kommenteras. Att det kanske istället blir en, ja att det blir en utslagning av elever 
som tycker att det blir för hög press på dom [...] Det är ju dom eleverna som är stresskänsliga som 
det är svårast att få med här. Att de får ett rättvist betyg. (L2) 

Lärarna är också kritiska till att Skolverket inte har tillhandhållit några bedömningsexempel 
som kan användas i mätningarna: 

Det är nog egentligen samma bekymmer som i det gamla systemet. Även om kunskapskraven är 
fler och tydligare så är det ju fortfarande att det ligger värderingar i de olika kraven. Vad innebär 
egentligen nyanserat och komplext? Vad menas med utförligt? Det behövs ju fler exempel. Nu när 
vi pratar jättemycket bedömning för lärande och att eleverna tydligt ska se mål och man måste få 
se exempel på vad man menar med de här kvalitetsskillnaderna i ett E-svar, ett C-svar och i ett A-
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svar så skulle man ju kunna tycka att det vore lämpligt att lärarna från Skolverket fick se vad dom 
menar med ett E-svar, C-svar och ett A-svar. För det har vi ju inte sett. Så att så länge det inte 
finns, så tror jag inte att man kan tänka sig en likvärdig betygssättning. Utan det måste bli väldigt 
klart. (L2) 

[E]ftersom det är en ren tjänsteutövning i skolan att vi ska sätta betyg. Då hade det varit lite mer 
smidigt att ha lite mer stöd. (L3) 

Att kommentarer till kursplanerna kom ut sent och att inga elevexempel har tillhandahållits 
från Skolverket gör att lärarna upplever att det blir en försöksverksamhet för den första 
årskullen. Utan gemensamma standarder uttrycker alla tre lärarna en skepsis mot att 
betygssättningen kan bli likvärdig. Inom skolan och till viss del inom kommunen diskuteras 
elevexempel och hur bedömningar ska göras för att nå en samsyn inom ämnet. Trots det tror 
de inte på att betygen mellan skolor och lärare blir jämförbara med det nya systemet. 

 

Betygsskalan 

Två av lärarna uttrycker sig positiva till att betygsskalan utökats med mellanstegen D och B. 
Det gör att det underlättar betygssättningen för de elever som tidigare har befunnit sig i 
gränslandet mellan två betyg. Lärarna säger: 

Det som skulle kunna kännas som en lättnad det är ju att mellanbetygen med just de här 
frågetecknen som man alltid har haft för elever som presterar så där i gränszonen. De kan vissa 
saker ganska bra men brister i vissa saker och vad ska jag sätta för betyg? Är det G+ eller VG-? 
Det har ju haft en stor betydelse men idag då är det D eller ett B. (L2) 

Fördelen är ju att det finns ytterligare betygssteg, alltså att det finns mellansteg. Det upplever nog 
alla som väldigt bra. (L1) 

Samtidigt uttrycker en av lärarna frågetecken kring hur mellanbetygen ska användas vid 
enskilda uppgifter. Vid bedömning av enskilda uppgifter eller prov använder sig läraren av 
kunskapskraven E, C eller A för att göra bedömningen även om läraren inte skriver ut betygen 
utan istället använder ord som karaktäriserar kunskapskvaliteten. Däremot sätter lärare inom 
andra ämnen ut mellanbetygen på enskilda uppgifter, vilket läraren upplevt förvirrar en del 
elever. Läraren har därför kontrollerat med Skolverket som i sina webpublicerade frågor och 
svar säger att man kan göra som man själv tycker så länge bedömningen görs mot 
kunskapskraven. Läraren konstaterar därför att många frågetecken kvarstår för att få allt på 
plats och upplever att vissa generella och nationella direktiv saknas för att direkt stödja detta.  

 

6. 3 Möjligheter och begränsningar med ett nytt betygssystem 

Lärarnas berättelser visar att förändringarna som gjorts i betygssystemet har inneburit många 
timmars tankearbete och experimenterande i lektionssalen för att få saker och ting på plats. 
Mycket arbete återstår att göra. Fokus under det första året har varit att se till så att 
innehållsliga delar och bedömningsmoment kommer med samtidigt som en röd tråd bibehålls 
i undervisningen. Jag kommer här att delvis sammanfatta samtliga intervjuer för att belysa 



43 

 

några möjligheter och begräsningar som framkommer. Framställningen är strukturerad utifrån 
Skolverkets (2012) allmänna råd om bedömning och betygssättning.  

 

Planering 

Gy11 har inneburit förändringar som ånyo sätter tydligt fokus på undervisningsprocesser och 
lärandet för att nå målen. Det framkommer i intervjuerna på alla organisatoriska nivåer och 
kommunen satsar mycket på den formativa bedömningen. Lärarna säger också: 

Jag har längtat efter en pedagogisk diskussion[...] och nu med Gy11 hände det ju faktiskt 
någonting men det var ju på det pedagogiska planet. Det var ju den här kopplingen som Gy11 har 
med bedömning för lärande och formativ bedömning [...] Just nu upplever jag att det är mycket 
mer diskussioner kring vad vi gör och varför. (L3) 

Så de här förändringarna tycker jag är bra därför att det har ju krävt ganska mycket reflektion hos 
lärarna att titta på just hur man jobbar, vad är det jag ska bedöma och hitta kvalitetsskillnader i det 
här momentet som man kanske inte har gjort tidigare. Även om inte jag har jobbat så länge som 
lärare så på nått vis så hann det börja rulla på. (L2) 

Möjligheten som framkommer är att utrymme öppnats för pedagogiska diskussioner och att 
utveckling av undervisningen kan ske med fokus på lärande.  

En tydlig begränsning är tiden för förberedelse. Gy11 sjösattes inte långt innan kurserna 
skulle vara igång i skolorna samtidigt som det gamla systemet körs parallellt. Skolverkets 
stödmaterial har kommit allt eftersom men hela tiden för sent. Exempelvis kom kommentarer 
till ämnesplanerna två terminer efter det att första kursen startade, allmänna råd för 
bedömning och betygssättning publicerades ännu senare. Elevexempel som kan utgöra 
bedömningsstöd har fortfarande inte kommit ut inom biologiämnet. Lärarna riktar kritik mot 
att det är en försöksverksamhet som gärna hade fått genomgå ytterligare en remissrunda för 
att ge möjlighet att få fram elevexempel och publicera kommentarer i tid. 

 

Undervisning 

Utifrån lärarnas berättelser och de arbetsplaner som tillhandahållits från en av dem planeras 
undervisningen utifrån målen och kunskapskraven, där kraven bryts ner för att inkluderas i de 
olika områden som behandlas. De kursplaneringar för Biologi1 och Biologi2 som jag tagit del 
av visar att olika bedömningsmetoder såsom prov, läxprov, exkursioner, laborationsrapporter, 
gruppdiskussioner, tvärgruppsredovisningar och praktiska laborativa moment återfinns. Varje 
moment utgår från kunskapskraven och har ett kopplat innehåll såväl som arbetsmetoder och 
bedömningsmetoder. Den formativa återkoppling återfinns i lärarnas berättelser för såväl 
praktiska som skriftliga prov och fördjupningsuppgifter:  

[D]e [eleverna] får en bättre feedback ifrån mig. Jag kan kommentera snabbare än vad jag gjorde 
tidigare: Nu gjorde du så här, och här får du tänka om eller göra om [...] så att eleverna snabbare 
får tid för reflektion och rätta till om de tänker fel. Så jag tror att det här med att ha 
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bedömningsnedslag oftare på olika sätt också gör att eleverna får lättare att följa med under kursen 
och kanske kan rätta till och utveckla det de har brister i. (L2) 

[Jag] delar ut arbetena igen och så sitter de [eleverna] och kamratbedömer enligt en väldigt 
genomarbetad mall som de använder. Då lär de sig dels om bedömningar [kunskapskvaliteter], 
dels bedöma en annans arbete [...] Och sen får de tillbaks sina [kamratbedömda arbeten] och vill 
de då lämna in ett reviderat arbete så får dom det. (L1) 

Den typ av återkoppling som lärarnas autentiska materiel beskriver är återkoppling av typen 
som inte bara är uppgiftsspecifik utan knyter an till generella förmågor, exempelvis förslag på 
strategier som elever kan använda för att besvara komplexa frågor för att nå en högre 
kvalitativ nivå i sina svar.  

Öppna laborationer är ytterligare arbetsmetoder som en lärare berättar används inom såväl 
biologi- som kemiämnet. Likväl som att eleverna får formulera provfrågor i grupper som en 
övning för att tänka över vad det är som är viktigt inom området. Som tidigare berörts är 
också samarbetet om vad som ska bedömas och hur det ska bedömas stark bland de lärare 
som här intervjuats. Utbildningsförvaltningen har centralt styrt så att lärare över skolgränserna 
inom kommunen diskuterar bedömning och tittar på elevexempel för laborationsrapporter och 
enskilda uppgifter:  

[V]i har en diskussion [...] där vi kan titta på elevsvar och uppgifter och på laborationsrapporter. 
Så att vi är överens. Det skiljer sig lite grann hur vi bedömer men inte flera betygssteg men det kan 
skilja sig något betygssteg. Så det är ju jättebra att vi har dom träffarna. (L2) 

Möjligheter som utmärker sig är att styrdokumenten är användbara i planeringen. Genom att 
fler bedömningar görs som en del av undervisningen skapas möjligheter för tätare 
återkoppling och chans för elever att fokusera det som behöver utvecklas. Lärarna lyfter också 
fram att olika bedömningsmetoder och fler chanser att visa kunskaperna ger fler möjligheter 
för eleven att verkligen visa vad de kan. 

Begränsningar som noteras är att innehållet i kurserna är omfångsrikt. Begränsningen kan 
också ses som en resursrelaterad faktor där undervisningstiden för kursernas innehållsmässiga 
omfattning är för låg. Oavsett vinkling innebär det att många bedömningsmoment ska hinnas 
med som även när de görs som en del av undervisningen kan leda till stress för eleverna. 
Samplanering och samarbete mellan kurser som också kan sambedömas kan vara en väg för 
att hantera detta, vilket också nämndes av en av lärarna. En annan begränsing som en lärare 
lyfter upp är att vi har levt länge i ett informationssamhälle med god tillgång till datorer och 
internet. Trots det saknas ett nationellt och professionellt nätverk för lärare att samverka i. 
Varje lärare eller ämneslag sitter idag på enskilda skolor och gör samma typ av planer för 
undervisning och bedömning. Lärarna förväntas också göra det på ett sätt så att eleverna får 
en likvärdig utbildning och likvärdiga betyg.  

 

Dokumentation 

Lärarnas berättelser tyder på att dokumentation är svårhanterlig. Förutom att själva 
kursplaneringen med tillhörande undervisningsinnehåll, arbetsmetoder och 
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bedömningsmoment ska synliggöras för lärare och elever så ska varje elevs utveckling inte 
bara kontinuerligt återkopplas, utan också dokumenteras för att ge underlag för 
betygssättningen. Skolan har i nuläget ingen bra plattform för att sköta dokumentationen så att 
återkoppling till elever kan ske på ett smidigt sätt. Det sköts av varje lärare efter eget huvud. 
Det i sin tur kan vara en bidragande orsak till att dokumentationen blir en administrativ börda. 
En av lärarna och även förvaltningschefen lyfter upp problematiken om att det är svårt att 
avgöra vilken nivå av dokumentation som krävs, där kravet tenderar att överdrivas för att ge 
både ”hängslen och svångrem” utifall det blir inspektion.  

En begränsning är således den omfattande dokumentationen. Begränsningen förstärks av ett 
avsaknat stöd på såväl nationell, som kommunal och skolnivå. Begränsningen kan därför 
relateras till en avsaknad av ram. Dock pågår diskussioner för att hitta lösningar på 
dokumentationsproblemet på såväl kommunal- som skolnivå. 

 

Betygssättning 

Lärarnas berättelser visar på att metoder har utvecklats, testats och förändrats undet de första 
terminerna med den nya gymnasieskolan. Betygssättningens rutiner är inte helt klara. En 
lärare beskriver betygssättningen som lika lätt eller lika svår som tidigare. En annan lärare 
säger att reformen ”varit klockren” om den inte inkluderade betygssättning. Samtidigt så visar 
deras berättelser och autentiska dokument att de arbetar med betygssättningen på ett 
systematiskt sätt där underlag synes dokumenteras, följas upp och förbättras.  

Möjligheterna som framträder är att elevens lärande har kommit i fokus även när det gäller 
betygssättning. Detta eftersom eleverna har rätt att få visa sina kunskaper vid senare tillfällen i 
en kurs genom att fler bedömningar av samma mål görs, vilket inkluderar hjälp på vägen 
genom en flexibel studiesituation. En fördel med den nya betygsskalan är att elever som ligger 
i gränsen mellan två betyg kan differentieras genom att mellanbetygen finns. En annan fördel 
är att det är tydligare vad som krävs för ett A, C eller E i och med att samtliga kunskapskrav 
ska vara uppfyllda. Det i sin tur ger också en begränsning eftersom det finns en otydlighet i 
vad som menas med att samtliga kunskapkrav ska vara uppfyllda då de testas flera gånger. 
Skolverket (2012) ger i sina råd här ett av få handfasta tips i att ett medelvärde inte ska 
beräknas utifrån alla bedömningar. Snarare ska helheten bedömas med eventuell viktning mot 
prestationer som gjorts i en senare del av kursen där förmågor kan ha utvecklats ytterligare. 

Begränsningen är att betygssättningen inte blir jämförbar och likvärdig. Det saknas nationella 
elevexempel och bedömningsstöd för att till fullo förstå de kvalitativa skillnaderna i 
kunskapskraven. Även om många diskussioner förs inom skolan och även mellan skolor, förs 
inga diskussioner med andra kommuner eller på ett nationellt plan inom biologiämnet. 
Lärarna påpekar att det är många aspekter att beakta i själva mätningen såsom vad 
”övervägande del” är likväl som ovannämnda resonemang om vad ”alla kunskapskrav 
uppnåtts” betyder i praktiken. Samtliga lärare i den här studien menar att det finns lika många 
sätt att tolka styrdokumenten som det finns lärare, eller i bästa fall skolor.  
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Uppföljning 

Gy11 har inneburit att ett mer systematiskt kvalitetsarbete införts. Central förvaltning och 
skolledning följer upp verksamheten genom kvalitetsanalyser som baseras på självvärdering 
av samtliga aktörer samt betygsstatistik och diagnoser. För ett ämne som biologi som saknar 
nationella prov blir samverkan inom och mellan skolor ännu viktigare för att byta erfarenheter 
och nå samsyn. Kommunen satsar också på att utbilda samtalsledare för att stärka kollegiala 
samtal. 

Möjligheter är att fokus sätts på läroprocessen i hela organisationen och öppnar upp för 
utveckling av undervisningen genom samarbete. 

En begränsning är tiden eftersom undervisningstiden eller antal olika kurser som undervisas 
inte har minskat även om diskussioner, reflektioner, administration och samplanering har 
utökats. Detta gäller framför allt under de första årens förändringsarbete då det är mycket nytt 
att ta till sig, tillämpa och förbättra innan eventuell återbetalning i tidsvinst börjar synas. 
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7 Diskussion 

Tre terminer har gått sedan den nya gymnasieskolan började gälla. Genom att skildra en 
gymnasieskoleverksamhet i förändring baserade på intervjuer med förvaltningschef, 
skolledare och lärare har jag sökt förståelse för vilka möjligheter och begränsningar det nya 
betygssystemet medfört. De resultat som redovisats i föregående avsnitt kommer här att 
diskuteras och relateras till litteraturen och tidigare studier. 

 

7.1 Ett betygssystem formas  

Ett betygssystems konstruktion uttrycks i skolans styrdokument och formas sedan när det väl 
tas i bruk ute i verksamheten (Carlgren, 2002). Det sätt som betygssystemets utformning tagit 
sig uttryck i den här studien är genom dialog, planering och testning. Formen är ännu inte 
färdig. Möjligheter som öppnat sig genom reformen uttrycks genom samtliga respondenters 
berättelser som en förnyad diskussion och reflektion om vad som görs, hur det görs och varför 
det görs. De didaktiska frågorna har lyfts fram. Vilka processer som sedan uppstår i 
klassrummen och vilket resultat det i sin tur ger i form av betyg eller inhämtad kunskap, det 
svarar inte den här studien på och det var inte heller syftet.  

Som ett led i att uppfylla studiens syfte ställde jag mig frågan hur implementeringen av Gy11 
och det förändrade betygssystemet gått till. Studiens resultat visar att reformens 
implementering karaktäriseras av samarbete. Interaktioner mellan lärare, skolledare, central 
förvaltning och Skolverket färgar berättelserna. Med det menar jag att dialoger förs, om än 
inte nödvändigtvis på en optimal nivå, så förs de. En tidigare studie (Erlandsson, 2011) som 
ur ett lokalt förvaltningsperspektiv studerat Gy11:s implementering i tre kommuner beskriver 
att förändringsprocessen i kommunerna kan relateras till ett nätverksperspektiv där 
reformutfallet beror av hur olika aktörer samverkar och interagerar med varandra. Det 
stämmer in med resultatet i den här studien så tillvida att samtliga aktörer synes ha en vilja att 
förstå och genomföra reformen. Likaså samspelar förändringarna i det pedagogiska ramverket 
med kompetensutvecklingsinsatser inom det administrativa ramverket, vilket förstärker bilden 
av ett nätverk.  

En förutsättning för att reformer ska lyckas är att direktiven, dvs styrdokumenten, används ute 
i verksamheten. Flera studier som fokuserat det målrelaterade betygssystemet visar att 
styrdokumenten inte i tillräckligt hög utsträckning används i skolverksamheten (Selghed, 
2004; Tholin, 2006, Korp, 2006). Min andra forskningsfråga blev därför hur tillämpningen av 
betygssystemet, dvs styrdokumenten, ser ut och hur resultaten följs upp. Baserade på samtliga 
respondenters berättelser och deras dokumentation så tillämpas styrdokumenten i flera delar 
av processen från planering till uppföljning. Det resultatet ligger i linje med vad som visats i 
andra studier av Gy11 där lärare som har fått tillräckligt med tid på sig i stor utsträckning 
finner nytta i att använda styrdokumenten (Aprile & Bosiö, 2012). Tholin (2006) knyter i sin 
avhandling brister i styrdokumentens tillämpning till en bristande samordning av diskussioner 
kring de didaktiska frågeställningarna. Det i sin tur kan tolkas som att det i hans studie fanns 
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brister i de administrativa och organisatoriska ramarna som inverkade negativt på det då 
rådande pedagogiska ramverket. I den gymnasieverksamhet som här undersöks finns en tydlig 
struktur för samarbete genom ämneslagen, framför allt inom skolan men även över 
skolgränser inom kommunen. Den organisatoriska strukturen framkommer dels genom 
respondenternas berättelser, dels i hur organisationen gestaltas genom ämnesinstitutioner, 
lektorer och utvecklingsledare, vilket ger möjlighet att upprätta bedömningsstandarder och 
främja en god kvalitet i betygssättningen (jmf Korp 2006:227). Å andra sidan finns en risk att 
en alltför stark ämnesindelning kan leda till en fragmentisering av utbildningen. För att 
motverka det har examensmål införts i den nya gymnasieskolan förutom att ämnena har fått 
en tydligare koppling med programmen (Utbildningsdepartementet, 2008a). Skolledarens 
berättelser i den här studien visar på att gymnasiearbetet, vilket ersätter det tidigare 
projektarbetet, fyller en viktig funktion för att främja helheten och integreringen i 
utbildningen. Det i sin tur ställer ökade krav på uppföljningen, inte bara av gymnasiearbetet 
som en slutprodukt, utan under hela processens gång. I förebyggande syfte menar jag att 
kursen borde få ett tydligt utrymme i lärares scheman så att det inte behöver konkurrera med 
ämnesundervisningen alternativt ses som en börda som läggs utöver all ämnesundervisning. 

För att ytterligare klargöra tillämpningen av betygssystemet ställdes under intervjuerna en 
direkt fråga kring hur betygssättningen sker och hur den synliggörs för eleverna. En av lärarna 
gav ett direkt svar och lång redogörelse på frågan där dokument för bedömningsunderlaget 
presenterades. Lärarens systematiska strategi för att arbeta fram betygsunderlaget genom 
undervisningen framkom tydligt. Det kan i sin tur relateras till en analytisk modell för 
betygssättning såsom beskriven av Korp (2006). En annan lärare beskriver betygssättningen i 
mer generella ordalag där systematiken kommer in genom att beskriva för eleverna vad som 
bedöms och hur det går till, hur kunskapskvaliteter kan urskiljas m.m. I samband med det 
lyfts tidsaspekten in. Det tar tid att förklara för eleverna hur betygssättningen går till så det 
hinns inte alltid med för varje moment, vilket även Mickwitz (2011) konstaterar i sin studie. 
Den tredje läraren använde sig bland annat av matriser där kunskapskraven bryts ner för att 
synliggöra och dokumentera betygsunderlaget. Sammantaget kan lärarnas 
betygssättningspraktik beskrivas som systematisk och analytisk, vilket på sikt kan främja 
kvaliteten i bedömningen och betygssättningen. Problemet som uppmärksammas är hur 
betygsunderlaget ska dokumenteras så att det är synligt och förståeligt för eleverna likväl som 
hanterbart för läraren. Det är en administrativ ram som jag i nuläget menar begränsar lärarnas 
didaktiska arbete och i förlängningen riskerar att negativt inverka på kvaliteten i 
undervisningen, bedömningen och därmed också betygssättningen.  

Min tredje forskningsfråga rörde vilka möjligheter och begränsningar lärarna ansåg att det 
förändrade betygssystemet medförde. Lärarna i den här studien var positivt inställda till flera 
av de förändringar som införts i betygssystemet. Framför allt lyftes ämnesplanens struktur upp 
där progressionen i kunskapsutvecklingen blir enklare att urskilja genom att innehållet till 
stora delar lyfts ur kunskapskraven. Det i sin tur kan betyda att tolkningsutrymmet minskat, 
vilket om man drar paralleller till Korps (2011) resonemang kring interbedömarreliabilitet ger 
ökad förutsättning för att kvalitativa kunskapsbedömningar kan göras. Likaså nämndes den 
utökade betygsskalan som positiv, vilket enligt lärarna i någon mån kan underlätta 
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betygssättningen av elever som ligger i  gränszonen mellan de specificerade 
kunskapsnivåerna. Däremot menar lärarna att förändringarna ur ett elevperspektiv inte har 
givit förutsättningar för en rättssäker betygssättning. Många tolkningsproblem kvarstår och 
även om de uttrycker en förhoppning om och synes verka för en likvärdighet i 
betygssättningen genom samsyn ser inte lärarna i den här studien att en likvärdig 
betygssättning fullt ut kan nås med det nya systemet. Det i sin tur stämmer väl överens med 
resultaten från tidigare studier av betygssystemet (exempelvis Düringer, 2012; Aprile och 
Bosiö, 2012; Karlberg, 2012).   

Det finns en samstämmighet mellan respondenternas utsagor i den här studien, vilket blir 
speciellt påtagligt mellan lärarna. Det är en trolig följd av hur urvalet gjorts och att lärarna 
arbetar inom samma skola. I sin tur ger det begränsningar för vilka diskussioner som kan 
föras. Samtidigt har upplevda variationer i hur betygssystemet utformas bland lärare inom 
olika ämnen lyfts fram också i den här studien. De variationer som beskrivs av 
betygssystemets tillämpning mellan ämnen men inom en skola eller inom samma kommun 
kan utifrån de yttre ramarnas villkor ändå belysa och bekräfta lärarnas upplevda begränsning 
med det förändrade betygssystemet. Ur en betygsmässig rättviseaspekt går det förvisso att 
argumentera för att så länge lärare inom samma ämne är överens om hur måttstocken för 
betygssättningen ska tolkas och tillämpas så fungerar betygssystemet tillfredsställande. Å 
andra sidan ur ett elevperspektiv, som den här studien inte inkluderar, går det att spekulera i 
att variationerna i tillämpningen mellan ämnen inom skolan eller kommunen inte bara 
förvirrar elever och försvårar förståelsen för betygssystemet,  utan även i förlängningen 
undergräver tilltron till betygssystemet, vilket skulle kunna ta sig uttryck i misstro gentemot 
lärarna. 

Inledningsvis beskrevs likvärdigheten som väsentlig för att upprätthålla betygssystemets 
legitimitet. Avsaknaden av nationella direktiv inom vissa frågor försätter därför slutligen 
lärarna i en prekär situation. Det är tydligt även inom fallet som beskrivs här där insatser 
gjorts inom det administrativa och organisatoriska ramverket för att tillgodose förändringar i 
skollag och andra nationella styrdokument. Slutligen är det lärarna som ska stå till svars för 
undervisningen och bedömningen av elevprestationer. De ”hängslen och svångremmar” de 
kanske använder på vägen blir betungande om inte det administrativa och organisatoriska 
ramverket samverkar med det pedagogiska ramverket. Det visar också på att när styvare 
pedagogiska ramar introducerats såsom gjorts i Gy11 behövs också tydligare villkor 
specificeras inom de administrativa ramarna, såsom hur undervisning och bedömning ska 
dokumenteras.  

 

7.2 Ytterligare perspektiv 

Den här studien har tagit plats mitt i en förändring som är långt ifrån färdig. Förändringen 
inkluderar alla aktörer i den här undersökningen och så också mig. Skulle jag ha gått in i det 
här projektet nu, så skulle utformningen antagligen bli annorlunda eftersom nya möjligheter 
och begränsningar tillkommit på vägen. Processen på väg hit har givit upphov till nya tankar 
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och funderingar. Här kommer jag att lyfta fram ett par av många, många frågor som fångat 
mitt intresse. 

1. Som en direkt uppföljning av denna studie skulle det vara intressant att gå in i 
klassrummen och se hur lärarnas berättelser gestaltar sig i praktiken. Ur ett 
läroplansteoretiskt perspektiv har den här studien befunnit sig inom 
transformationsarenan (Linde, 2006). Genom klassrumsstudier kan iakttagelser göras i 
hur läroplanen realiseras. En aspekt är att observera hur bedömning och återkoppling 
tar sig uttryck. Hur, när och på vilken nivå återkopplar läraren till eleverna? Sker 
anpassningar på mikronivå till elevers olika förutsättningar i klasserna eller följer 
läraren den välplanerade undervisningen för att vara säker på att täcka in området som 
planerat? Detta blir speciellt intressant eftersom föreliggande studie lyft fram 
begränsningen i att biologi1-kursen, efter att en styvare pedagogisk ram introducerats, 
upplevs som omfångsrik. Dessa frågor skulle kunna utnyttja styrgruppshypotesen 
såsom hämtad ur ramfaktorteorin (Lundgren, 1972) men kanske ännu intressantare 
studeras ur ett händelselogiskt perspektiv (Lindblad m.fl., 1999). En annan aspekt är 
att se hur elever görs delaktiga och inkluderas i sin egen läroprocess. 
  

2. Flera synpunkter som kommit fram i den här studien pekar på att samarbete och 
kollegiala samtal är viktiga dels för att vinna tid genom att hjälpas åt, dels genom att 
skapa samsyn för att förbättra likvärdigheten i betygssättningen. Samtidigt så synes 
lärare begränsas av att de fysiskt befinner sig på en plats där tid och tillfälle är svårt att 
erövra för att nå kollegial samverkan över landsänder. En lärare i studien uttrycker sin 
förundran över hur lite samverkan och ’dela med sig-möjligheter’ det är över nätet för 
gymnasielärare. Jag håller med och har själv funderat i dessa banor under min 
pedagogiska utbildning. En hel del kan finnas inom den obligatoriska grundskolan 
men saknas för gymnasieskolan. Planering och dokumentation görs ju i mer eller 
mindre omfattning i samtliga drygt tusen gymnasieskolor som finns runt om i Sverige. 
Denna samverkan kan också argumenteras vara mycket väsentlig för lärare inom 
mindre skolor som inte har en lokal samverkan inom ämnet att luta sig mot. Mina 
frågor blir därför: 
 
Samverkan över nätet:  

a. hur samverkar gymnasielärare generellt och kemi- och biologilärare speciellt, 
för ett konkret utbyte och diskussioner av kursplaneringar, lektionsplaneringar, 
elevexempel, bedömningsmetoder och underlagsmallar? 

b. vilka motiv ligger bakom samverkan eller avsaknad av samverkan? 
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Bilagor 
 

Bilaga A: Intervjuguide förvaltningschef 

Bilaga B: Intervjuguide skolledning 

Bilaga C: Intervjuguide lärare 

Bilaga D: Biologiämnets mål och kurser 

 

Kompletterande information bilaga 1-3: 

Information som gavs vid förfrågan om medverkan samt vid intervjutillfället. 

• Kort information om studiens syfte, sammanhang och genomförande. 
• Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 
• Information om att inga namn kommer att användas vare sig för kommun, skolor eller 

tjänstemän.  
• Information om att samtalet efter samtycke kommer att spelas in, skrivas ut och endast 

användas användas i studiens syfte.  
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Bilaga A 

Intervjuguide – Utbildningsförvaltning 

 

• Berätta kort om din roll som förvaltningschef? 
o Huvudsakliga uppgift? Vilka arbetar du mest med? Hur (på vilket sätt) inblandad i frågor 

av pedagogisk art? 

Er förvaltning fick i uppdrag att implementera Gy11 som nu varit igång i skolorna sedan förra 
hösten.  

• Hur tydligt tycker du att direktiven för implementeringen av Gy11 har framgått? 
  

• Vilket stöd har ni fått från Skolverket i implementeringsprocessen av Gy11?  
o Har stödet varit tillräckligt/otillräckligt? På vilket sätt? 
 

• Hur tycker du att kommunen har prioriterat implementeringen av Gy11?  
o Vilka tidsramar har använts? Har tidsramarna fungerat? Motivera. 
o Vilka resurser har tillförts? Har resurserna varit tillräckliga/otillräckliga? Motivera. 
 
En viktig del i Gy11 är ett förändrat betygssystem. 

• Hur har implementeringen av Gy11:s betygssystem gått till i er kommun? 
o Samarbete mellan gymnasieskolorna, mellan skolformer, med andra kommuner? 
o Finns några centrala riktlinjer i kommunen som relaterar till förändringarna i 

betygssystemet? 
o Görs några insatser centralt från förvaltningen för att stödja att betygssättning sker 

likvärdigt i gymnasieskolorna? I så fall, vad? Hur? 
 

• Hur följer ni upp implementeringen av det förändrade betygssystem? Hur följer ni upp 
skolresultaten? 
o På kommunnivå, skolnivå?  
o Har uppföljningen av verksamheten ändrats sedan Gy11 infördes? På vilket sätt? 
 

• Finns det något mer som du skulle vilja ta upp som vi inte berört? 
 

• Bakgrund: yrkesbakgrund, hur länge på denna position. 
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Bilaga B 

Intervjuguide – Rektorer 

 

•  Bakgrund: yrkesbakgrund, hur länge på denna position. 
 

• Hur förberedde ni er för att börja tillämpa Gy11 på er skola? 
o Samarbete inom skolan, mellan skolor, med andra kommuner? 
o Organisatoriska förändringar? 
 

• Hur upplever du att stödet från Skolverket varit för att kunna arbete enligt Gy11?  
o Har stödet varit tillräckligt/otillräckligt? På vilket sätt? 
 

• Hur upplever du att stödet från utbildningsförvaltningen varit för att kunna arbeta enligt 
Gy11?  
o Har stödet varit tillräckligt/otillräckligt? På vilket sätt?  
 

I Gy11 har betygssystemet ändrats.  

� Hur har ni arbetat för att implementera det nya betygssystemet på er skola?  
o På vilket sätt är du som rektor inblandad i betygsfrågor? 
o Finns gemensamma riktlinjer för hur betygssystemet ska tillämpas?  
(exempelvis dokumentation av betygsunderlag, tolkning av kunskapskrav m.m.) 

� Om så, hur ser de ut och på vilken nivå finns de? 
 
 

• Vilka insatser görs från skolledningens håll för att försöka stödja en likvärdig betygssättning 
enligt det nya betygssystemet?  
 

• Hur följer ni upp implementeringen av det förändrade betygssystemet? Hur följer ni upp 
skolresultaten? 
o På skolnivå, programnivå, ämnesnivå? Skiljer sig uppföljningen nu mot innan Gy11 

infördes? Om så, på vilket sätt? 
 
 

• Finns det något mer som du skulle vilja ta upp som vi inte berört? 
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Bilaga C 

Intervjuguide – Lärare  

Bakgrund: utbildning, år i yrket, år på skolan 

• Inom biologiämnet, vad tycker du om de förändringar som gjorts i o m Gy11? 
o Vad är bra, mindre bra? 
o Vad innebär förändringarna för dig konkret i undervisningen? 
 

• Hur förberedde du dig för att börja tillämpa Gy11? 
o Samarbete inom skolan, mellan skolor, lärare i andra kommuner? 

I Gy11 har betygssystemet ändrats. 

• Vilka fördelar/nackdelar har det nya betygssystemet (i jämförelse med det tidigare)? 
  

• Hur upplever du att stödet från Skolverket varit för att kunna sätta dig in i och arbeta med det ändrade 
betygssystemet inom biologiundervisningen?  
o Har stödet varit tillräckligt/otillräckligt? På vilket sätt? 
 

• Hur upplever du att stödet från kommunen varit för att kunna sätta dig in i och arbeta med det ändrade 
betygssystemet inom biologiundervisningen?  
o Har stödet varit tillräckligt/otillräckligt? På vilket sätt? 
 

• Hur upplever du att stödet från skolledningen varit för att kunna sätta dig in i och arbeta med det 
ändrade betygssystemet inom biologiundervisningen?  
o Har stödet varit tillräckligt/otillräckligt? På vilket sätt?  
 

• Är det något i de nya styrdokumenten som du tycker har underlättat arbetet med betygssättning?  
o Vad? Hur? 
 

• Är det något i de nya styrdokumenten som du tycker har gjort arbetet med betygssättning svårare?  
o Vad? Hur? 
 

• Hur arbetar du med betygssättning enligt de nya betygssystemet? 
o Skiljer sig sättet du går till väga på i betygssättningen nu jämfört med det tidigare betygssystemet? 

Om så, på vilket sätt? 
o Hur synliggör du underlaget för betygsättningen? 

� Inför elever, föräldrar, kollegor? Skiljer det sig från tidigare? 
 

• Hur ser du på möjligheter till likvärdig betygssättning enligt det nya betygssystemet? 
 

• Finns det något mer som du skulle vilja ta upp som vi inte berört? 
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Bilaga D 

Biologiämnets mål 

 

1. Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse 
av hur dessa utvecklas 
 

2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, 
formulera och lösa problem.  
 

Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat. 
 

3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och 
observationer. 
 

4. Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle. 
 

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och 
använda information. 

 

Kurser i ämnet biologi 

• Biologi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. 
• Biologi 2, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1. 
• Bioteknik, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1. 

Alla tre kurser omfattar samtliga ämnesmål som beskrivna ovan men med varierat centralt 
innehåll. 


