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Abstract 
 
I detta arbete undersökes främst gymnasieelevers och gymnasielärares 
uppfattning om rättvise- och rättsäkerhet gällande betygsättning inom 
matematik.  
    Resultatet är att lärarna i sina uppfattningar bekräftar de i annan forskning 
nämnda orsakerna till orättvisor inom betygsättning, som: betygsinflation, att 
elever kan "utnyttja systemet", att vad lärarkonstruerade prov mäter kan variera 
mycket, nivågrupperingar och programtillhörighet, "luddiga" styrdokument, 
felaktigheter i betygsbedömningar, personkemi och sist men inte minst brist på 
kommunikation mellan lärare, ledning och olika skolor. 
    Elever verkar dock uppfatta systemet som i stort rättvis, eller så rättvist det 
kan vara med tanke på att den mänskliga faktorn. De verkar dessutom främst 
fokusera sig på orättvisor på detaljnivå och inte på systemnivå. 
    Varken elever eller lärare verkar finna några större problem angående 
rättsäkerheten gällande betygsättning.  
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Inledning  
 
Vid min praktiktid som lärarkandidat inom matematik och fysik vid ett av 
Sveriges gymnasier såg jag hur stor skillnad det var i hur olika lärare arbetade 
med såväl undervisningsmaterial, undervisningsmetoder som utvärderings-
metoder. Ganska snart uppkom frågan om detta verkligen kunde leda till en 
rättvis betygssättning.  Vid diskussioner med olika lärare visade det sig att de 
hade mycket olika åsikter om hur undervisning och utvärdering skulle gå till, 
och att de flesta verkade vara väl medvetna om denna skillnad. Jag har därför 
valt att undersöka gymnasielärares och -elevers uppfattning om rättvisa inom 
betygsättning, men även om rättsäkerheten gällande detta. 
    För många är nog betyg, betygsätting och den därmed kopplade 
bedömningen starkt kopplad till skolan, och debatten om betygets vara eller 
icke vara har pågått länge och pågår fortfarande. Men betygsliknande 
bedömningar är inte kopplat till skolan allena. På arbetsplatsen bedöms man 
som anställd, vilket ofta visar sig i mer eller mindre löneökning. Chefer bedöms 
å´ andra sidan av de anställda, då ofta via enkätundersökningar, och vid en 
avlutad anställning får man från sin arbetsgivare oftast en bedömning eller ett 
betyg. Firmor, och därmed både chefer och anställda bedöms i sin tur av den så 
kallade marknaden. Aktieägare är mer eller mindre villiga att betala ett högt 
belopp för en firmas aktier och kunderna väljer eller väljer inte att komma till 
en firma och senare att eventuellt återkomma. Ett annat exempel gäller våra 
politiker som kan sägas bli bedömda och betygsatta i allmänna val.  
    Vi bedömer och bedöms alltså under i stort hela vårt liv, av skolan, vänner, 
arbetsgivare, anställda, kunder, ägare, partners - både affärsmässiga och andra -, 
av väljare, mannen på gatan, polisen vid fartkontrollen och i slutet kanske av 
skaparen själv. Kanske är då skolans betygsättning lika mycket ett 
sorteringsinstrument som en fostran till en samhällelig realitet – vi kommer 
alltid att bedöma och bedömas.  
    Det anses nog ganska allmänt att det i alla mer formella situationer såsom 
anställning, lönesättning, juridiska situationer och betygsättning är viktigt med 
så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt. Och här handlar nog rättvisa 
lika mycket om en objektiv rättvisa, om nu något sådant kan tänkas existera, 
som att individen känner sig rättvist bedömd och att det finns en rättsäkerhet i 
situationen. Detta arbete handlar kanske mest om just känslan av, och vad som 
tros om, och inte så mycket om faktiska förhållanden.  
    I detta arbetes bakgrund tar jag upp lite historik om betyg och om möjliga 
orsaker till att elever skulle kunna bedömas orättvist eller att rättssäkerheten 
gällande betygen skulle kunna vara svag. Som exempel på möjliga 
problemkällor nämns nivågruppering, samarbete inom program snarare än 
inom ämne och betygsinflation. I detta arbete kommer jag att koncentrera mig 
på dessa frågor inom matematikundervisning på gymnasienivå. 
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Syfte och frågeställning  
 
Syftet med detta arbete är främst att undersöka gymnasieelevers och 
gymnasielärares uppfattning om rättvisa och rättsäkerhet gällande betygsättning 
inom matematik på gymnasienivå samt att jämföra dessa uppfattningar med 
forskning om viktiga faktorer i och kring skolan som kan skapa orättvisor eller 
rättsosäkerhet gällande betygsättning.   
 
Frågeställningar utifrån detta: 
 

Tycker elever att betygen de får är rättvisa? 
 

Hur stämmer/uppfattas skolans prov gentemot kursplaner, betygskriterier 
och nationella prov? Upplever elever att det som mäts är det som står i 
betygskriterierna?  
 
Ser lärare några rättvise- eller rättsäkerhetsproblem gällande betygssättning? 
 
Vilka faktorer tror lärare kan påverka rättvise- och rättsäkerhetsläget gällande 
betygssättning? 

 
 
Metod  
 
I huvudsak har informationen fåtts genom intervjuer med sex lärare och åtta 
elever på en gymnasieskola samt tidigare samtal med främst lärare. Samtliga 
intervjuer har bandats utom andra halvan av en intervju med en lärare då 
bandet tog slut. 
    Jag vill fånga respondenternas uppfattning och åsikt i ett ganska svårt och 
känsligt ämne där jag tror att enkäter skulle kunna vara ett trubbigt instrument 
med vilket man lätt skulle kunna missa de finare detaljerna i en lärares svar. Att 
använda intervjuer som metod föreföll mig därför kunna uppfylla syftet i högre 
grad än enkäter 
 
Lärarintervjuer och andra samtal med lärare 
 
I samband med detta arbete intervjuades sex lärare och urvalet var från den 
grupp av lärare som jag arbetat med någon gång under min utbildningstid. Jag 
valde dessa eftersom jag har sett exempel på deras prov, undervisningsmetoder 
och bedömningsmetoder och även diskuterat detta med dem, vilket skulle 
kunna hjälpa mig vid tolkningen av deras svar. Jag hade från början tänkt 
intervjua de åtta lärare jag arbetat tillsammans med någon gång under min 
lärarutbildning. En arbetar dock inte som matematiklärare längre och en 
avstod. 
    De råd som Peter Fagerlund från Myndigheten för Skolutveckling gav i 
samband med ett program på Utbildningsradion gällande lokala kriterier1 har 
jag använt som grund för ett flertal av de frågor som ställdes till lärarna. Detta 
eftersom dessa råd kom till just för ett program på UR som handlade om 
betygsrättvisa samt eftersom tror att en genomgång av hans råd kan vara en bra 

                                                 
1 Utbildningsradion (2006) Skolakuten, Rättvisa betyg, finns det?  
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början till en diskussion om rättvisa inom betygsättning. Dessa råd finns 
återgivna i bakgrunden.  
    Frågorna finns redovisade i bilaga 3. I början av intervjun gjordes en mer 
standardiserad intervju där frågorna presenterades som i bilagan, men efter 
frågan om hur läraren tror att hans/hennes prov är i jämförelse med de 
nationella proven blev det oftast ett block av mer diskussionskaraktär. Samma 
sak skedde, och var tänkt att ske, efter den i bilagan sista redovisade frågan. 
Graden av strukturering var låg, d.v.s. lärarna gavs utrymme att fritt svara på 
frågorna och ta den tid på sig de ansåg sig ha.2

    Lärarna har någon eller några dagar innan intervjun fått ett papper eller e-
brev med en inbjudan till och information om detta arbete (bilaga 1). De har 
även fått en bilaga med Fagerlund råd samt några frågor att tänka på inför 
intervjun (bilaga 2).  
    Intervjuerna med lärarna var mellan 20 minuter och 40 minuter långa och 
fick under andra halvan ofta karaktären av en djupintervju. Det blev då ofta ett 
samtal om och diskussion kring lärarens egna tankar och kommentarer, utan 
den styrning som intervjufrågor oundvikligen ger.  
   Jag har även tagit med tankegångar från andra samtal med dessa lärare 
förutom intervjumaterialet. När sådant material används kommer det särskilt 
nämnas. 
 
 
Elevintervjuer 
 
Jag har intervjuat åtta elever i spridda årskurser (1, 2 och 3),och som går på  
handelsprogrammet (HP),  ett blandad natur- samhällsprogram för årskurs ett 
(NS1) , eller på teknikprogrammet (T). Antalet elever valdes i första hand för 
att motsvara antalet lärare, men även för att antalet är hanterligt i ett så här litet 
arbete men samtidigt inte så få att resultatet får låg validitet.  
    Elevurvalet skedde mer eller mindre slumpartat. Jag frågade i stort elever jag 
stötte på i skolan. Enda villkoret, förutom frivillighet, var att de i matematik 
hade haft eller har någon av de lärare som jag intervjuat och att inte för många 
skulle ha samma lärare.  
   Jag hade från början tänkt att även här göra intervjuer av 
djupintervjukaraktär, men efter ett par försöksintervjuer insåg jag att eleverna 
inte hade tillräckligt mycket att säga inom området, så jag fortsättningsvis 
gjorde som med de två eleverna i försöksintervjuerna och avstod från att göra 
djupintervjuer. Det är dessa frågor, och inte mina ursprungliga, som redovisas i 
bilaga 4. Även här är frågorna mer som en vägledning än som en fix mall även 
om de sparsamma svar jag fick från eleverna medförde att frågorna i stort blev 
som i bilagan.  
 
 
Perspektiv och ansats 
 
Tankegången var först att lägga ett elevperspektiv på detta arbete, men den 
tidigare nämnda olikartade respons jag fick av lärare respektive elever fick mig 
att andra mig till ett mer lärarinriktat perspektiv, men förhoppningsvis med 
eleven i fokus. Jag hade dessutom från början intentionen att göra en 

                                                 
2 Patel Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. s 71ff.  
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fenomenologisk undersökning, d.v.s. att helt enkelt nedteckna och 
sammanställa hur lärare och elever verkar uppfatta dessa frågor. Under arbetets 
gång märkte jag dock att svaren utrycktes på så olika sätt och då ofta i så vaga 
termer att ett starkt element av hermeneutik blev nödvändigt. Jag blev helt 
enkelt tvungen att försöka tolka, framför allt lärarnas svar, utifrån tidigare 
diskussioner och samtal med dem och utifrån den situation jag upplever finns 
på den gymnasieskola i vilket intervjuerna utfördes.3 Av naturliga skäl blir detta 
mer en undersökning med mer kvalitativ än kvantitativ bearbetning av svaren, 
även om jag så gott det går försöker gruppera lärarnas svar.4

   I detta arbete kommer inte den forskning och de tankar som tas upp i 
bakgrunden att bekräftas eftersom dessa forskningsresultat i huvudsak handlar 
om faktiska faktorer som kan påverka betygsättning eller faktiska fenomen, 
som till exempel betygsinflation. I detta arbete tas istället upp hur lärarna 
uppfattar dessa frågor. Jag gör dock, i enlighet med syftet, en jämförelse mellan 
respondenternas uppfattningar och de faktorer i och kring skolan som kan 
skapa orättvisor eller rättsosäkerhet gällande betygsättning som sammanställs i 
slutet av bakgrunden. 
    I bakrundsdelen har jag koncentrerat mig på studier, kommentarer och 
tankar rörande betygsättning på gymnasienivå. Dels för att begränsa 
materialet och dels för att problematiken och därmed troligen resultatet av 
en undersökning liknande denna kan skilja sig mellan de olika 
studienivåerna.  
 
Tänkbara metodproblem och andra kommentarer 
 
För det första finns det tekniska svårigheter. Som jag nämnde tog bandet slut 
under en intervju, så att delar av den är nedskriven, vilket medför att den 
informationen måste passera genom ytterligare ett tolkningslager. Dessutom 
var det så mycket störningar på ett av banden att en lärarintervju inte kunde 
användas tillfullo. Man hör vad läraren säger, men missar lätt en del ord och 
nyanser.  
    Lärarurvalet gjorde jag för att lättare kunna extrahera mer information ur 
intervjumaterialet än om det vore med mer okända personer. Dock kan det 
faktum att jag känner dessa lärare ganska väl samtidigt innebära en belastning 
eftersom deras eventuella kunskaper gällande mina åsikter i frågorna kan ha 
påverkat deras svar.  Dessutom kan själva ordningen på frågor ha påverkat 
svaren. Om man, som gjordes, först diskuterar tänkbara problem med 
betygsättning och sedan frågar om betygsättning överlag är rättvis så finns 
risken att man får ett annat svar än om man börjat med den frågan. Dock tror 
jag att någon annan som ej känner dessa lärare och som skulle göra en liknande 
undersökning med samma grupp av skulle få liknande svar, dock då utan 
koppling till tidigare samtal.  
    När det gäller elevunderlaget så finns det en risk att just de elever som är 
villiga att ställa upp på intervjuer av detta slag inte är representativa för 
elevkåren i sin helhet. Dock svarade inte någon av de tillfrågade eleverna nej, 
vilket inte innebär något problem med bortfall vilket annars skulle kunna 
innebära sytematiska fel i svaren. Med så små grupper som detta handlar om så 
måste man dessutom vara medveten om att osäkerheten är stor i hur 
                                                 
3 Rosenqvist & Andrén (2006) Kapitlet ”Hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi”, 
s20ff. 
4  Patel & Davidson (2003). s109ff och 118ff.  
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representativa svaren är.5 Dessutom är detta arbete kopplat till en och endast 
en skola, med alla de begränsningar det innebär. Resultatet av detta arbete blir 
med andra ord en fingervisning om hur uppfattningarna kan vara, och inte 
nödvändigtvis hur de i allmänhet är.   
    Jag har med flit inte valt att koppla intervjusvaren till påhittade namn (till 
exempel Adam, Bertil och så vidare) därför att jag tror att de samlade svaren 
från vissa, då framförallt lärare, ganska lätt skulle kunna kopplas till individen i 
fråga. Jag är medveten om att detta i viss mån kan minska värdet av detta 
arbete eftersom det kan blir svårare för läsaren att skapa en helhetsbild över 
hur en lärare eller elev har tänkt. Detta är dock ett val jag gjort för att garantera 
lärarnas och elevernas anonymitet.6 Efter arbetets avslutande kommer banden 
raderas och mina anteckningar från intervjuerna att förstöras. 
  Jag har två länkar till öppna Internetkällor (Wikipedia) vilka kan vara osäkra. 
Jag tror dock att de i dessa fall är referenser för något som kan betraktas som 
kunskapsmässigt allmängods inom detta område. Jag har av tidsbrist inte 
hunnit få tag på bättre källor. 
 
 
Lite om terminologi 
 
Detta arbete handlar om rättvisa och rättsäkerhet inom betygsättning. Jag har 
medvetet valt att inte närmre definiera dessa termer, även om mina frågor kan 
innebära att det trots detta finns en bakomliggande explicit definition. Termen 
rättvisa har valts framför termen likvärdig eftersom ett betygssystem skulle 
kunna anses vara likvärdig i den betydelsen att elever med samma betyg 
uppfyller samma kriterier, men att man trots detta uppfattar att dessa kriterier i 
sig inte innebär att det systemet är ett rättvist och fungerande 
sorteringsinstrument. Ett annat exempel är att betygsystemet skulle kunna vara 
likvärdigt, men att lärare uppfattar att betygskriterierna inte motsvarar de 
kunskaper inom ett område som läraren uppfattar som viktigt. En elev som 
enligt läraren skulle vara duktigare än en annan skulle alltså enligt kriterierna 
kunna få ett lägre betyg.  
  Rättvisa är alltså ett bredare begrepp som kan inbegripa fler aspekter av det 
nuvarande systemets för- och nackdelar än vad en begränsning till likvärdighet 
skulle kunna göra.  
   Även gällande rättsäkerhet har jag valt att inte närmre definiera detta, även 
om jag vid intervjutillfällena ofta gav en följdfråga om elevernas möjligheter att 
påverka om de kände sig missbedömda.  
   

                                                 
5 Lite om urvalsmetoder m.m. kan läsas i: Tamhane, C. Ajit & Dunlop, D. Dorothy 
(2000). Statistic and Data Analysis from Elementary to Intermidiate. Kapitel 3, 
s82-s106.  
6 Rosenqvist Mia Maria & Andrén Maria (2006) Uppsatsens Mystik, kapitlet 
”Forskningsetiska överväganden”, s41ff. 
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Bakgrund  
 
I det följande kommer jag att ta upp lite om betygets historia och om de 
problem som kan finnas i bedömning, betygsättning och rättsäkerhet gällande 
detta, samt en del om det nuvarande forsknings och åsiktsläget.  
 

 
Lite om det svenska betygets senare historia 
 
Betyget har under någorlunda modern tid (läroplaner Lgr 62 för grundskolan 
och Lgy 70 för gymnasiet) ändrats från en kunskapsrelaterad, i teorin absolut 
skala, via en relativ skala där elevernas kunskapsnivåer ansågs vara 
normalfördelade per definition, till den mål- och kunskapsrelaterade 
betygskalan vi har idag (Lpo 947 för grundskolan och Lpf 948 för gymnasiet). 
    Den tidigare kunskapsrelaterade skalan kritiserades för att vara allt för 
subjektiv, vilket man försökte komma åt genom att införa den relativa 
betygsskalan vars nivåer skulle hållas på plats med nationella centralprov som 
huvudsakliga styrmedel. För ämnen som man inte hade centralprov på ansågs 
att läraren skulle fördela betygen på liknande sätt som klassen hade fått vid 
centralprov i andra ämnen9. Eleverna ansågs alltså inte bara vara 
kunskapsmässigt normalfördelade men även jämt begåvade över olika ämnen.  
    Eftersom denna relativa femgradiga skala riksmässigt skulle ha ett snitt på 3 
och en standardavvikelse på 1 så följde centralprovens svårighetsgrad elevernas 
kunskapsnivå. Detta ledde till en betygsinflation, eller om man vill se det så, en 
degradering i kunskapsnivå, vilket kan ses genom att jämföra till exempel 
matematikböcker från sjuttiotalet med böcker från nittiotalet10.  
    Att förutsätta en normalfördelad distribution, och att ur detta sätta ”rätt man 
på rätt plats” som det skrivs om i Skolverkets rapport Att döma eller bedöma11 
kan som det där påpekas starkt ifrågasättas. För det första kan kunskapen, 
oberoende av en eventuell underliggande normalfördelad intelligens, medföra 
andra distributioner eftersom kunskapsmängden här troligen inte beror på ett 
stort antal likartade slumpartade faktorer, som den gassiska fördelningen 
bygger på12. Skolan försöker ju trots allt förhoppningsvis lära elever så mycket 
som möjligt, det finns en för varje individ verkande kraft. Oberoende av detta 
användes diverse normaliseringsmetoder för att få fördelningen att likna en 
normalfördelning, helt oberoende av den bakomliggande fördelningen.13

    Dessutom är det, även om kunskapen är normalfördelad, svårt att mäta det 
med ett enda centralprov. Även inom normalfördelningens högborg, 
intelligensforskningen, så används ofta ett flertal olika prov, var och ett 
utformat för att mäta inom ett mindre område.  
 

                                                 
7 Skolverket (1994). 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 
8 Skolverket (1994). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5lrelaterade_betyg 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Betyg och egna jämförelser.  
11 Skolverket (2002) Att bedöma eller döma. Tio artiklar om 
bedömning och betygssättning. s155. 
12 Tamhane & Dunlop (2000). s170ff. 
13 Husén Torsten (1957) Pedagogisk Psykologi. Kapitlet ”Olika sätt att normera”, s210ff. 
Boken är ett intressant historiskt dokument 
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Det nuvarande systemet 

 
I systemet med den relativa skalan var alltså elevens betyg beroende av andra 
elevers betyg. I det nya systemet skall, i teorin, nivåerna bestämmas av 
bestämda kriterier, oberoende av hur många som uppnår respektive betyg. 
Enligt Gymnasieförordningen, 7 kapitlet, 4 § (2006:1288) så gäller att: 
 

Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs 
för att eleven skall få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respektive 
Mycket väl godkänt.14

 
I den nuvarande tre/fyr-gradiga skalan med (IG), G, VG, MVG är 
undervisningen både mål- och kunskapsrelaterad, och betygsnivåerna skall, 
enligt ovan nämnda lag, i första hand bestämmas via diverse styrdokument 
publicerade av skolverket. I dessa finns för varje nationell kurs specificerat vad 
som krävs för respektive betyg.  
    Dessutom genomförs i vissa kurser nationella prov som skall borga för en 
rättvis och likformig bedömning oberoende av lärare och skola. Dessa åtgärder 
skulle man kunna tycka ha löst de problem med betygsinflation eller 
betygsglidning som det tidigare relativa systemet brottades med. I den allmänna 
debatten diskuteras dock om en fortsatt betygsinflation. I en reportageserie 
gjord av Västnytt så påpekat de att betygen i gymnasieskolorna i Västra 
Götaland och Halland har ökat med drygt åtta procent de senaste tio åren, men 
har verkligen kunskapsnivån gjort det? Här påpekar också Jörgen Tholin, 
Högskolan i Borås, att konkurrensen mellan skolorna ökar pressen på lärarna 
att sätta höga betyg.15   
    Enligt forskning gjord av bland annat Christina Cliffordson16, doktor i 
pedagogik vid Göteborgs universitet, så har kunskapsnivån inte ändrats på 
liknande sätt som betygen.  I hennes studie mäts kunskapsnivån hos elever 
antagna till civilingenjörsprogrammen respektive läkarprogrammen, och detta 
jämförs sedan med elevernas betyg. I diskussion och slutsatsdelen skriver hon 
att "Resultatet visar att hela betygsökningen utgörs av »tomma» betygsenheter 
som inte svarar mot förväntade bättre resultat inom högskole-
utbildningarna."17. 
    Observera att den betygsinflation man talade om i det relativa systemet inte 
handlade om förändring av det relativa antalet elever med högre betyg, 
eftersom det var låst av systemet, utan om förändringar i vilka kunskapsnivåer 
betygsstegen motsvar, eller anses motsvara. I det nya mål- och 
kunskapsrelaterade systemet kan betygsinflation ske både genom en 
ofördelning av de relativa frekvenserna av olika betyg som då eventuellt inte 
motsvaras av en förändring av elevernas kunskaper, eller genom faktiska 
förändringar av vilka kunskaper de olika betygsstegen motsvarar, eller genom 
en kombination av dessa bägge möjligheter.  

                                                 
14 SFS 1992:394. Gymnasieförordningen. Utbildnings- och 
kulturdepartementet.  
15 Tholin, Jörgen (2004). Högskolan i Borås, I filmad intervju: 
Västnytt.  
16 Cliffordsson (2004)  Betygsinflation i de målrelaterade 
gymnasiebetygen. 
17 Ibid. s11. 
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    I en egen mindre studie jag gjorde under min utbildningstid hade jag 
frågeställningen om lärarna trodde att gymnasieelevernas nivå på kunskaper i 
matematik och fysik ändrats under de senaste 25 åren? Av de sex matematik- 
fysiklärarna tyckte sig fem klart se en förändring och en lärare sade att "frågor 
jag kunde ställa för åtta år sedan då jag började med detta kan nästan ingen 
svara på nu".18 Ett av svaren på frågan om varför detta skett var: 
 

Förut kunde en lärare ge betyg 1 eller 2 och eleven gick vidare med ett dåligt 
betyg, men trots allt ett betyg. Idag skulle samma elev få IG och alltså inte 
anses ha klarat kursen, något som ur både skolans och elevens perspektiv är 
dåligt. Risken finns att skolan sänker kraven för att fler elever skall få minst 
G för att på så vis bli mer effektiva.19

 
Som påpekas i en debattartikel i SVD (2004)20  så visar även forskning gjord av 
Christina Wikström, forskningsassistent vid Umeå universitet, att det har skett 
en betygsinflation där det framförallt är andelen elever med MVG som har 
ökat. Hennes rapport visar bland annat att andelen elever som genomfört en 
gymnasieutbildning med MVG ökat från 12 % till 20 % under perioden 1998 
till 2003. Samtidigt har andelen elever som inte får slutbetyg legat i stort 
konstant, eller ökat en aning. Detta betyder att området mellan IG och MVG 
stadigt krymper.  
    En orsak till betygsinflationen som nämnts, bland annat av lärare jag pratat 
med, är att lärare inte var vana med det nya systemet. Enligt dem skulle en del 
lärare ha trott att MVG skulle motsvara betyget 5, vilket innebär att bara runt 
8 % av eleverna skulle nå det betygsteget.  När de senare har blivit införstådda 
med hur det nya systemet skall fungera så har allt fler elever fått högre betyg. 
Detta skäl till betygsinflation pratades även om i ett program på 
Utbildningsradion, UR, Rättvisa betyg, finns det? (2006-0219) i programserien 
Skolakuten.21

    Cliffordsons studie pekar snarare på att det är konkurrens mellan skolor, 
elevers taktikval och att elever allt mer lyckats "utnyttja systemets möjligheter", 
till exempel genom taktikval, som är de huvudsakliga orsakerna, och att det 
mest är de högpresterande eleverna som är vinnarna22. Att konturens mellan 
skolor är betygsinflationsdrivande utrycks också av Wikström som i ett arbete 
skriver att: 
 

results show that public schools exposed to competition from other public 
schools in the same municipality grade their students slightly higher than 
other schools. However, the most conspicuous result is related to the private 
schools, who prove to inflate their grades considerably. This is interpreted as 
an effect of grades being used as a quality indicator for the schools, which in 
combination with competition leads to grade inflation.23

 
 

                                                 
18 Blomqvist Mauritz (2005). Kunskapsförmedling, en fungerande huvuduppgift?  
19 Ibid. 
20  Malmström, Björn (2004). Lättare att få höga betyg. I: Svenska Dagbladet, 2004-08-22. 
21 Utbildningsradion (2006) Skolakuten, Rättvisa betyg, finns det? 2006-02-19. 
22 Cliffordsson (2004).  s12.  
23 Wikström, Christina (2005) Criterion-Referenced Measurement for Educational 
Evaluation and Selection. 
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Betygsglidning, ett problem? 
 
Är då betygsinflationen, betygsglidningen ett problem ur rättvise- och 
rättsäkerhetssynvinkel?  Till att börja med har vi inte alla gått i skola under 
samma tid, så betygsinflationen innebär en orättvisa över årskullar och 
generationer eftersom betyget kan användas då man söker till högre 
utbildningar och arbete vid ett senare tillfälle än direkt efter avslutade 
gymnasiestudier24. Om detta skriver Cliffordsson att: 
 

Detta innebär att det för alltfler blir en nödvändighet att komplettera för att 
inte slås ut av de elever som slutat gymnasieskolan vid en senare tidpunkt25. 

 
För det andra så kan man inte vara säker på att denna betygsinflation sker i 
samma takt över alla skolor. Snarare så tyder Cliffordsons och Wikströms 
tankar, om att konkurrens mellan skolor spelar stor roll, på att det inte sker i 
samma takt.   
 
 
Provkonstruktion 
 
En grundorsak till att betygsglidning över huvud taget är möjlig torde vara de 
vaga betygskriterier som finns uppsatta. Min erfarenhet, ringa som den är, säger 
mig att olika lärare tolkar kriterierna väldigt olika. En del lärarkonstruerade 
prov är konstruerade så att lösandet av mer och fler "komplicerade" ekvationer 
ger bättre betyg. Någon test av elevens egentliga förståelse eller matematiska 
kreativitet sker inte. Detta skriver bland annat Jesper Boesen om i sin 
doktorsavhandling Assessing Mathematical Creativity26.  Här undersöker Boesen 
bland annat skillnaderna mellan lärarkonstruerade prov och nationella prov och 
drar bland annat slutsatsen att lärarkonstruerade prov ofta inte kräver eller 
mäter matematisk kreativitet i samma grad som de nationella proven, utan 
snarare testar atomära, algoritmiska kunskaper27 inom ämnet, till exempel om 
eleven kan kvadreringsreglerna.  
    Boesen har delat upp de matematiska kunskaper som testas i ett antal 
kompetenser: problemlösning, algoritmer, koncept, modellering, resonemang 
och kommunikation28. Han har därefter undersökt hur provfrågor 
koncentreras mot och testar dessa kompetenser. Det visar sig då att de 
lärarkonstruerade proven, i snitt, är mer koncentrerade på algoritmiska 
kunskaper än de nationella proven, och dessutom att de lärarkonstruerade 
proven sällan har sådan spridning inom dessa kompetenser som de nationella 
proven har. I extrema fall testas endast algoritmiska kompetenser och överlag 
så testas de kommunikativa kompetenserna nästan inte alls. Dessutom skiljer 
sig olika lärares prov åt i ganska hög grad gällande just vilka kvalitéer som 
testas.29

                                                 
24 Cliffordsson (2004).  s3. 
25 Ibid.  s4.  
26 Boesen, Jesper  (2006) Assessing Mathematical Creativity. 
27 Algoritmiska kunskaper; kunskaper om matematiska formella metoder, 
algoritmer, till exempel multiplikationsalgoritmen för tal med mer än en siffra eller 
divisionsalgoritmer som den liggande stolen eller trappan. 
28 Ibid. s30-s38,.  
29 Ibid. s170 ff.  

 11 



 

    När det gäller hur stor andel provfrågor som kräver matematiskt kreativt 
tänkande (”creative mathematically founded reasoning” som Boesen benämner 
det30) så är skillnaden slående. I de nationella proven hade 64% av frågorna 
sådan karaktär, samtidigt som de lärarkonstruerade proven för 
naturvetarprogrammet (NV) bara hade 32% sådana frågor. För de andra 
undersökta programmen var skillnaden ännu större31.  
    Orsaker till dessa skillnader är flera. Ett av de skäl som Boesen nämner är 
viljan att få så många elever som möjligt godkända. En del lärare känner ett 
yttre tryck att godkänna så många som möjligt. Eftersom de samtidigt tror att 
en del elever helt enkelt inte har förmågan att nå högre nivåer av matematiskt 
kreativt tänkande så koncentrerar de undervisning och prov till algoritmiskt 
tänkande och algoritmiska uppgifter.32 Skälen till att proven är konstruerade 
som de är kan alltså delvis vara samma som varför det blir betygsinflation.  
    Proven ses dessutom mest som stöd till summativ33 bedömning, d.v.s. som 
rena tester och inte som formativa34 bedömningar där eleverna har möjlighet 
att lära sig något av själva provet, till exempel att använda sina kunskaper på ett 
kreativt sätt35. I detta uppkommer det paradoxala att lärarna, för att hjälpa de 
svagare eleverna väljer att göra provfrågorna mer atomära och algoritmiska, 
och då som verktyg till summativa bedömningar, samtidigt som forskning visar 
att just de svagare eleverna vinner mest på formativa bedömningar. Detta, 
bland annat, eftersom eleven då blir mer medveten om vad han/hon egentligen 
kan och vad han/hon skall fokusera på i sin läroprocess.36  
    Boesen pratar om de många olika kompetenser som behövs, och testas, 
inom matematikämnet. Även andra studier tar upp matematikämnets kanske 
överraskande spännvidd. I framför allt grundskolan uppfattade jag själv ämnet 
som i stort två ämnen. Det konkreta, och för mig tråkiga, räknandet och det 
mer abstrakta, som då i stort innebar algebra. Att andra har liknande 
uppfattningar kan man bland annat se i en doktorsavhandling, Variationens 
pedagogik37, av Ulla Runesson, där Skemp, en psykolog och matematik-
didaktiker, citeras, ”there are two different subjects being thought under the 
same name mathematics”38. De två olika områden som här pratas om är 
begreppslig kunnande och färdighetskunnande. Det sistnämnda motsvarar här 
närmast algebraiskt kunnande och behöver inte i sig innebära någon förståelse 
från elevens sida, som i begreppslig kunnande.39, 40  

                                                 
30 Ibid s60. I original; Problem solving, Algorithm, Concepts, 
Modelling, Reasoning, Communication 
31 Ibid s77 ff. 
32 Ibid. s138 ff.  
33 Summativ; för att kunna göra en summering av elevens 
kunskaper.  
34 Formativ; för att vara ett stöd i elevens läroprocess. 
35 Ibid.  s144.  
36 Björklund Boistrup Lisa (2005) Att fånga lärandet i flykten. I: 
Lindström, Lars & Lindberg. Viveca  (red.). Pedagogisk 
bedömning - Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap.  
s112 ff 
37 Runesson, Ulla (1999). Variationens pedagogik – Skiljda sätt att behandla ett 
matematiskt innehåll 
38 Ibid. s90.  
39 Ibid. s89ff. 
40 Som jag ser det betyder detta i sig inte att ett algebraiskt färdighetskunnande är onödigt, 
bara att det bara är en del av vad matematiskt kunnande innebär. 
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    Runesson tar i sina slutsatser upp vikten av en varierad pedagogik för att nå 
dessa olika områden i matematik och för att nå olika elever, men att variationen 
i sig inte är ett självändamål, utan att lärarens erfarenhet av eleverna torde vara 
det som skall styra variationen41.  Dessutom torde prov med mer varierade slag 
av frågor, som till exempel de nationella proven, kräva en mer varierad 
undervisning för att nå alla de olika kompetenser som Boesen skriver om.  
 
 
Elevgrupperingar 
 
Det tycks mig att man enligt de tankegångar som leder till konstruktionen av 
dessa prov på mer atomär nivå även ligger till grund för uppdelning av elever i 
snabbare respektive långsammare grupper snarare än grupper med mer eller 
mindre förståelse, kreativitet eller intresse. Långsammare elever med stort 
intresse eller stor förståelse riskerar här inlåsning, som det talas om i 
Skolverkets rapport Elevgrupperingar42.  Här skrivs också om risken för att 
lärarens och elevens bedömning av elevens nivå blir en sann profetia. Elever 
som placeras i den "bästa" gruppen betraktas som just bäst, både av lärare och 
av sig själva43. Detta är ett exempel på att lärarens bedömningar kan påverka 
det bedömda, nämligen eleven och dennes kunskaper.  
 
 
Vaghet och samarbete 
 
Att delar av problemen med betygsbedömning är kopplat till den relativt stora 
frihet som dagens läroplaner och andra styrdokument medger torde vara 
ganska klart. I skolverkets publikation Likvärdig bedömning och betygsättning44 i 
avsnittet ”Det lokala frirummet i en likvärdig skola” kan man läsa: 
 

Skolans verksamhet får dock inte präglas bara av stora frihetsgrader. Skolan 
ska också vara likvärdig. ”Utbildningen skall vara likvärdig, varhelst den 
anordnas i landet”, som det uttrycks i skollagen (1 kap. 2 §). Det råder 
knappast någon tvekan om att likvärdigheten är styrsystemets svåraste 
fråga.45

 
Likvärdighet är just frågan om rättvisa, och indirekt även om rättsäkerhet, och 
att skolverket skriver att ”likvärdigheten är styrsystemets svåraste fråga” visar 
att detta anses vara ett problem, potentiellt eller faktiskt.   
    På Utbildningsradion, UR, gällande programmet Rättvisa betyg, finns det? 
(2006-0219) i programserien Skolakuten46 så skriver man på hemsidan: 
 

Både lärare och elever upplever betygshets när det är dags att dela ut IG, G, 
VG eller ett MVG. Det målrelaterade betygssystemet som vi har idag 

                                                 
41 Ibid. s307.  
42 Wallby, Karin, Carlsson, Synnöve. & Nyström, Peter (2001). 
Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på 
matematikundervisning. s114 ff. 
43 Ibid. s165. 
44 Skolverket (2004a) Likvärdig bedömning och betygsättning. 
Allmänna råd och kommentarer. 
45 Ibid. s13. 
46 Utbildningsradion (2006) Skolakuten, Rättvisa betyg, finns det?  
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infördes för 10 år sedan. Fortfarande finns det en stor osäkerhet bland 
lärare och på olika skolor om hur man ska tolka betygskriterierna. Varför är 
det så? Och går det att sätta rättvisa betyg med det nuvarande systemet? 

 
Här säger Peter Fagerlund från Myndigheten för Skolutveckling att: 
 

Man kan inte sitta på sin kammare och sätta likvärdiga och rättvisa betyg. 
Det är en omöjlighet att som lärare hamna rätt om man arbetar för sig själv. 
Samtal mellan kollegor är en förutsättning för att det mål- och 
kunskapsrelaterade betygsystemet ska fungera. Men systemet är krävande 
och ett kvalitativt system som det här kan inte bli på millimetern rättvist.47

 
Han ger dessutom ett antal råd gällande lokala kriterier: 
 

- Möjliggör tid för pedagogiska samtal kollegor emellan! 
- Använd läroplanerna i de pedagogiska samtalen! 
- Läs Skolverkets bedömningsexempel som vägledning och stöd,  
   finns på   Skolverket 
- De nationella proven är tänkta som vägledning och stöd för lärare 
  att hitta de lokala nivåerna och att uttolka kursplanerna i de 
  ämnen som de finns - använd dem! 
- Läs och diskutera kommentarmaterialet till kursplanerna! 
- Läs kursplanerna för andra ämnen än ditt eget för att få en bättre 
helhetsbild!  
- Samarbeta över skolgränserna!48

 
De problem som eventuellt kan finnas på en skola kan vara bundet till att man 
missat några av dessa punkter. När det gäller till exempel frågan om 
pedagogiska samtal kollegor emellan så skriver man i en publikation från 
Myndigheten för skolutveckling, Skolutvecklingens många ansikten49, att: 
 

Scherp (2002) fann att samtalen vid arbetslagsträffar främst handlade om 
vad man gjort och om planering av framtida arbetsinsatser. Reflektioner, 
slutsatser och lärdomar utifrån vad man gjort eller referenser till andra 
skolors arbete, forskningsresultat eller uppdraget var mycket sällsynta.50

 
Detta förhållande torde öka risken för att lärarna inte gör lika eller likvärdiga 
bedömningar, även inom en skola.  
 
 
Programanpassningens rättvisa och orättvisa 
 
I Lpf 94 står det att: 
 

                                                 
47 Fagerlund, Peter (2006) på hemsidan för Utbildningsradion, Skolakuten, Rättvisa betyg, 
finns det? 
48 Ibid. 
49 Sherp, Hans Åke (2003). Förståelseorienterad och 
problembaserad skolutveckling. I: Berg, G. , & Scherp, H-Å. (red).  
Skolutvecklingens många ansikten. 
50 Ibid. s51. 
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Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att […] det kommer till stånd samverkan mellan lärare i 
olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier51

 
Detta innebär en särskild form av rättvisa i och med att elevernas olika 
bakgrund, erfarenheter och skolsituation skall beaktas. Detta löses genom så 
kallad infärgning, programanpassning så att till exempel matematik-
undervisningen påverkas av och riktas mot programmets karaktärsämnen. 
Detta kan också medföra orättvisor eftersom det är svårt att veta om 
betygsättnivåerna i de olika programmen då motsvarar liknande svårighetsgrad 
och kunskapsnivå. Detta vore i sig inte något större problem om det inte vore 
så att betygen väger lika då men söker till högre studier, oberoende av vilket 
program man gått. Mer om detta längre fram.  
 
 
Andra studier 
 
Bland andra studier rörande betygsättning kan nämnas ett arbete gjort av 
studenter på Högskolan Dalarna. I ett examensarbete betitlat Hur uppfattar elever 
och lärare mål, betygskriterier och bedömning i ämnet matematik?52 kan man i 
slutsatserna läsa att: 
 

Totalt sett är det 39 av 89 elever som anger att de inte vet vad läraren tar 
hänsyn till i sin betygssättning eller som inte lämnat något svar.53

 
Frågan är om detta beror på att eleverna är dåligt informerade eller kanske att 
eleverna inte bryr sig om detta? Denna okunskap torde innebära att eleverna 
har svårighet att fungera som kontrollinstans för rättvisa och rättsäkerhet inom 
betygsättning.  
 
Helena Korp vid Malmö högskola har på skolverkets uppdrag gjort en 
avhandling, Lika chanser i gymnasiet – en studie om betyg, nationella prov och social 
reproduktion54, där hon bland annat undersöker hur nationella prov i matematik, 
engelska och svenska tolkas och hur resultaten används av lärare. I sina 
slutsatser skriver hon: 
 

Syftet med det kriterierelaterade betygssystemet är att elevernas betyg ska 
kunna kopplas till en viss kunskapsstandard – elever med samma betyg ska 
ha likvärdiga kunskaper. För att säkra denna koppling finns betygskriterierna 
och de nationella proven. Studien har emellertid pekat på en stor variation i 
lärares hantering av nationella prov i alla led av processen från förberedelser 
till betygsättning55

 
Hon skriver att det bland dessa varianser bland annat finns skillnader beroende 
på otydligheter i regelverket, skillnader i lärares bedömningar, skillnader i vilken 

                                                 
51 Lpf 94, s16. 
52 Lundkvist, Lena & Söderlund, Jenny (2005) Hur uppfattar elever och lärare 
mål, betygskriterier och bedömning i ämnet matematik? 
53 Ibid. s26. 
54 Korp, Helena (2006) Lika chanser i gymnasiet – en studie om betyg, nationella 
prov och social reproduktion. 
55 Ibid. s261.  
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vikt lärare sätter på de nationella proven och att vissa lärare använder 
beteendekriterier vid betygssättning56.  
    Andra problem gällande betygsbedömningar är hur läraren sammanställer 
olika delmoment till ett slutbetyg. Hon skriver  
 

Anta att en elev inte möter kriterierna för godkänt för samtliga mål i 
kursplanen för exempelvis matematik A (några så kallade uppnåendemål är 
inte uppfyllda), men ändå har blivit godkänd på det nationella provet. En 
lärare som, i enlighet med reglerna, använder en analytisk modell för 
betygsättningen på ett brett bedömningsunderlag, skulle underkänna eleven, 
medan en lärare som använder en aritmetisk57 modell skulle kunna 
godkänna eleven - antingen då elevens resultat även på andra prov överstiger 
den gräns som läraren eller lärarlaget har satt för godkänt, eller för att 
läraren menar att det nationella provet (bara) kan höja elevens betyg (dvs. 
principen "bästa resultat gäller")58. 

 
Det vill säga, en lärare som bara räknar samman totala poäng, oberoende av 
vad dessa poäng mäter, riskerar att godkänna en elev som egentligen inte 
klarat av alla delkriterier för att kunna få godkänt. Samma sak torde gälla 
alla betygsnivåer. Detta torde kunna vara en av faktorerna bakom den 
betygsinflation som tidigare omnämnts.  
    Ovanstående handlar om orättvisa i bedömningen, men som hon också 
skriver kan det finnas orättvisor i själva utbildningen.  Hon skriver: 
 

En slutsats av den föreliggande studien är alltså att elever i olika program 
formellt, men inte i praktiken får likvärdiga kurser i kärnämnena, och att de 
nationella proven är mera i linje med kärnämnena så som de gestaltas inom 
ramen för de studieförberedande programmen.59

 
Även här kan man kanske prata om en form av inlåsning som vid 
nivågrupperingar. Min uppfattning är att många lärare förväntar sig att 
naturvetarelever skall vara duktiga i matematik och att de förväntar sig att till 
exempel hotell- och restaurangelever i allmänget skall vara mindre duktiga. 
Detta kan helt klart påverka hur läraren upplever elevens kunskapsnivå eller 
förmåga, oberoende av den egentliga nivån. Skillnaden kan här i hög grad ligga 
i skillnaden mellan informell kontra formell matematik. I praktiska yrken, till 
exempel snickaryrket, så är i högsta grad den informella matematiken mycket 
viktig; att överföra ett mått med en plankbit, att uppskatta en rums area eller en 
den kvarvarande volymen i en färgburk, och det är kanske detta eleven kan 
eller vill lära sig, samtidigt som att läraren förväntar sig, eller strävar mot mer 
formell matematik. De kulturella skillnader som finns, eller tros kan finnas, 
mellan olika elevgrupper och olika lärare kan sålunda påverka såväl 
undervisning som betygsbedömning.60  

                                                 
56 Ibid. s261. 
57 Ibid. s219 ff, men även Skolverket (2005), s60. Den aritmetiska (eller 
kvantitativa) modellen bygger på att lärarna bygger sin betygsättning på prov och 
andra uppgifter som har poäng- eller betygsatts var för sig till skillnad mot den 
analytisk (eller kvalitativ) modellen bygger på bedömning av elevernas 
måluppfyllelse. Man kan även ha en blandad modell..  
58 Korp (2006). s245.  
59 Ibid. s265. 
60 Unenge, Jan, Sandahl, Anita & Wyndhamn, Jan (1994). Lära matematik. s51ff.  
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    Dessutom uppfattar jag det som att nivån på undervisning och prov skiljer 
sig mellan olika grupper av elever. Angående detta skriver Korp att: 
 

Lärare tenderar att anpassa svårighetsgraden i de egna proven till (sin 
uppfattning av) elevgruppens allmänna kunskapsnivå. Ett medelmåttigt 
provresultat i en högpresterande klass representerar därför ofta bättre 
kunskaper än ett medelmåttigt provresultat i en lågpresterande klass.61

 
Detta och det tidigare nämnda om olikvärdigheten i undervisningen är kanske 
märkligt nog två motverkande orättvisor.  
 
Att undervisningens kvalitet och omfattning i olika program och på olika 
skolor kan skilja åt i ganska hög grad fastslås även av skolverket. De skriver i 
Nationella prov i gymnasieskolan - ett stöd för likvärdig betygsättning? att: 
 

En följd av dessa skillnader mellan olika program och skolor var att kursen i 
matematik A på vissa håll begränsades till basala begrepp och färdigheter, 
och på andra omfattade avancerade begrepp och resonemang, som även gick 
utöver kursplanen. Det innebär att elever på olika program och skolor fick 
olika tillgång till de kunskaper som fordras för de högre betygen i matematik 
A.62

 
 
Rättsäkerhet 
 
Enligt skollagen (SFS nr: 1985:1100, kap. 5  4 §) så gäller att:  
 

Efter varje kurs har eleven rätt att få betyg. Har eleven enligt detta betyg 
minst uppfyllt kurskraven är kommunen inte skyldig att erbjuda eleven 
ytterligare utbildning inom den kursen. 
 

Det vill säga att i praktiken så gäller ett satt betyg. Dock har eleven före satt 
betyg möjlighet att diskutera med lärare och i förekommande fall med rektor. 
Man har även rätt till extraprov, ”särskiljd prövning”. Om man har haft IG på 
en kurs är detta avgiftsfritt annars tas en administrativ kostnad ut. En annan 
möjlighet är att läsa om en kurs på komvux för att på så sätt höja sitt betyg.63 
Möjligheten till nytt prov och/eller möjligheten till att läsa en kurs flera gånger 
kan dock vara betygsinflationsdrivande, som bland annat Cliffordson 
påpekar.64

 
 
Sammanfattning av problematiska faktorer 
 
I denna bakgrund har jag försökt finna några av de faktorer som kan påverka 
rättvisan inom betygsättningen. I detta arbete har bland annat nämnts: 

 

                                                 
61 Korp (2006). s245.  
62 Skolverket (2005) Nationella prov i gymnasieskolan - ett stöd för likvärdig betygsättning.  
s59. 
63 http://www.komvuxutbildningar.se/komvux/ , frågor och svar.  
64 Cliffordson (2004). s4.  
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1. Betydsglidning eller betygsinflation kan skapa orättvisor mellan skolor 
och över tid.65 

2. Elever som är bra på att ”utnyttja systemet” kan få betyg även på dessa 
meriter och inte bara  på ämneskunskaper.66  

3. Lärarkonstruerade prov kan variera mycket, och inte lägga vikt på 
samma kunskaper eller förmågor som betonas i kursplaner, 
betygskriterier och nationella prov.67 

4. Nivågrupperingar och programtillhörighet kan orsaka inlåsningar på 
grund av förväntningar från såväl lärare som elever.68 

5. Den stora frihet som dagens läroplaner och andra styrdokument 
medger kan skapa stora skillnader i betygsättning mellan skolor och 
mellan lärare.69  

6. Elevernas ointresse i eller okunskaper om kursplaner, betygskriterier 
etc. gör att eleverna inte själva fungerar som kontrollinstans.70  

7. Felaktigheter i betygsbedömningarna, till exempel att läraren har en 
alltför aritmetisk bedömningsmall.71 

8. Brist på kommunikation mellan lärare, ledning och olika skolor72. 
 
Detta är inte på något vis en fullständig lista, jag har till exempel inte tagit upp 
möjliga problem med obehöriga lärare, disciplin i skolan, problem kopplad till 
etnisk tillhörighet och huruvida skolan är olika anpassad till flickor respektive 
pojkar. Dessutom är ett flertal punkter överlappande eller har liknande effekt, 
men olika skäl, som till exempel punkt 1 och 7. 
 
När det gäller betygsinflation har jag i denna bakgrund tagit upp ett antal 
möjliga orsaker: 
 

a) Läraren kan förväxla systemet med det äldre relativa systemet.73 
b) Det kan finnas en "bästa resultat gäller" princip att hellre fria än fälla en 

elev.74 
c) Elevers taktikval.75 
d) Lärare kan känna tryck att ge så många elever som möjligt godkänt.76  

 
Denna press från till exempel skolledning och föräldrar kan i sin tur bero på 
konkurrens mellan elever och mellan skolor.77  
 

                                                 
65 Cliffordsson (2004).   
66 Ibid.  
67 Boesen  (2006). 
68 Skolverket (2001) och Korp (2006). 
69 Skolverket (2004a). 
70 Lundkvist & Söderlund (2005). 
71 Korp (2006). 
72 Fagerlund (2006).  
73 Samtal med lärare.  
74 Korp (2006).  
75 Cliffordsson (2004). 
76 Boesen  (2006). 
77 Wikström (2004), Cliffordsson (2004). 
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Resultat  
 
Lärarintervjuer och andra samtal med lärare 
 
I det följande markerar jag borttagna delar av intervjusvaren med […]. Det kan 
till exempel vara upprepningar, otydligheter etc.  Ord som är överhoppade, 
men som jag tolkar in i texten, antingen på grund av att de är självklara eller på 
grund av det föregående sagda, markerar jag med [ordet]. Detta för att svaren 
skall bli mer lättlästa. 
    En del av en av intervjuerna med en lärare finns transkriberad i bilaga 5. Det 
materialet finns mest med för att läsaren skall få en känsla av hur intervjuerna 
gick till 
    På första frågan, den om de hade läst det papper de fått, med bland annat 
Peter Fagerlunds råd så svarade alla utom en nej. Om inte annat kan det kanske 
ge en förståelse för elevernas situation, för i det här fallet hade nästan ingen 
”läst på läxan”.  Jag fick alltså börja de flesta intervjuer med en genomgång av 
materialet jag skickat till lärarna.  
 
 

Pedagogiska samtal 
 
För att möjliggöra likvärdig betygsbedömning torde pedagogiska samtal 
kollegor emellan vara av största vikt. Min första fråga var just om man har tid 
för och genomför pedagogiska samtal kollegor emellan och i så fall om man 
använder läroplanerna i dessa eventuella samtal. Här är några av svaren. 
 

Nej, i ganska liten utsträckning. Vi har det gäller programmål, men inte när 
det gäller kursmål. 
 
Det som vi tror är att det är det ämnet [matematik] som man samtalar minst 
[inom]. Vi har inte pratat särskilt mycket 
 
Det är matematikkonferensen, annars är det bara kaffetid 

 
En lärare svarade ”Till viss utsträckning men alldeles för lite”, och efter lite 
diskussion visade sig detta i stort vara med en annan lärare. Överhuvudtaget 
fick jag av intervjusvaren en uppfattning att dessa samtal, förutom på skolans 
matematikkonferenser, var mellan lärare i ganska små, fixa grupperingar. Ett 
ganska avvikande svar var: 
 

Ja, det görs ganska mycket tycker jag, i matematikämnet. Där samlas vi med 
jämna mellanrum för att ta tag i pedagogiska frågor […] 

  
Annars verkade lärarna överlag sakna tid, möjlighet och, som även mer eller 
mindre direkt utrycktes, ibland vilja till tillräckligt mycket samtal kolleger 
emellan.  
 
 

 19 



 

Skolverkets bedömningsexempel 
 
Ett av råden var ”Läs Skolverkets bedömningsexempel som vägledning och 
stöd”,  gör du detta?  
 

Bara i samband med de nationella proven. […] Läst vid något tillfälle och 
sedan så vet man vad det handlar om. 
 
Ja, jag gjorde det mycket i början, men nu gör jag det nästan aldrig. 
 
Jag har alltid skolverkets bedömningar […] 
 

Fyra av de intervjuade lärarna verkar bara titta på skolverkets 
bedömningsexempel i samband med de nationella proven. Ett par av dem hade 
dem tillgängliga i stort hela tiden, till exempel som en Internetlänk.  
 
 

Betygsnivåer 
 
Hur skapar lärarna sina betygsnivåer? Om lärarnas bedömningsmetoder 
avviker allt för mycket från varandra finns en risk att det inte är samma sak 
som bedöms. Här betonade ett par av lärarna betonade att man måste ha 
kriterierna klart för sig vid kursens början. 
 

Jag försöker identifiera [de] viktigaste poänger i varje betygsnivå. Göra klart 
dem för mig själv då. Ja, så kontrollerar jag om eleven har uppnått det. Så jag 
bestämmer mig förväg vad som man ska kunna för ett visst betyg eller hur 
man ska förstå någonting och sedan försöker [jag] kontrollera det. 
 
Jag har skolverkets kriterier på det så att jag har, innan kursen startar, klart 
för mig, och visar eleverna precis var nivåerna går. MVG kriterierna är jag så 
säker på att innehåller djup, bredd och mängd. 

 
Tre lärare betonade att betyget skall avspegla elevens kunskaper i slutet av 
kursen. Den mest uttömmande kommentaren på detta var: 
 

Ja, jag utgår från kriterierna naturligtvis. […] Jag försöker undvika att vid 
varje enskilt prov, vid varje delmoment, undviker jag att sätta betyg, 
eftersom jag anser att betyg bara kan sättas på kurser och betyget skall spegla 
den kunskap man har vid kursens slut. Det har egentligen ingenting med vad 
man kan på vägen dit. 

 
Andra svar var: 
 

Nivå G skall vara typ det som finns i boken […] som är relativt enkla […], 
som att kunna lösa en andragradsekvation utan att ha en aning om vad man 
löser. Men VG och MVG, där finns det mer i. Där kanske man ska förklara 
en andragradsfunktion. Nollställen vad är det? Varför blir det inte nollställen 
ibland? MVG kan var ännu svårare. Det kan vara [att] läsa någon text som 
man ska kunna dra slutledningar från och kunna lösa någonting. 
  
Ser till mina kollegor och vad dom gör. Tittar på nationella proven.  

 
Man kan nog inte ur detta dra några egentliga slutsatser huruvida lärarnas 
metoder skiljer sig ifråga om betygsnivåer även om de skiljer sig i praktisk 
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utformning. Det finns dock ett intressant exempel som en lärare berättade om, 
och som den andra läraren bekräftade, som tyder på att nivåerna inte behöver 
vara olika, trots stora olikheter lärarna emellan. Jag, och även dessa bägge 
lärare, uppfattar dem som mycket olika i såväl i bedömningsmetoder som 
undervisningsmetodik, och eventuellt även gällande kunskapssyn. Av olika skäl 
behövde den ena läraren ta över en grupp elever från den andra läraren, och 
efter ett tag jämförde de bägge lärarna vilka betyg de ansåg eleverna skulle få. 
Deras respektive listor överrensstämde för alla elever.  
 
 

De nationella proven 
 
De nationella proven är tänkt som en rikslikare som kan användas som ett 
instrument för att säkerhetsställa likvärdiga betygsnivåer. Frågorna jag ställde 
var ”Hur mycket, och på vilket sätt är de nationella proven vägledande för 
dig?” och ”Hur mycket betyder elevens resultat i de nationella proven för din 
betygsättning?”. Gällande frågan om hur mycket de är vägledande så kan nog 
följande tre svar visa att lärarna sätter stor tillit till dessa.   
 

Det är vägledande på så sätt att det är ett professionellt utformat kursprov, 
som mäter de olika saker som skall mätas. Men jag lägger inte upp 
undervisningen utifrån det nationella provet. Jag försöker inte anpassa så att 
man bara löser den typen av uppgifter som man gör på nationella prov 
 
När vi gör delprov så tittar vi på hur det nationella provet är upplagt och 
försöker göra dem i den andan. 
 
Nationella prov tycker jag är en mycket bra vägledning. […] Jag litar på de 
nationella proven. 

 
Gällande hur mycket elevens resultat i de nationella proven påverkar 
betygsättningen så verkar det ha stor betydelse. Ett par svar som visar detta här 
var: ”[…]vi säger 90 procent [men]  jämför med alla andra arbeten” och 
”Ungefär som två prov”. Här blev det en hel del diskussioner som berörde 
frågor som jag egentligen skulle ställa senare i intervjuerna. Ett exempel på en 
lärares svar, där jag tagit med lite olika delar, är 

 
Man har elever som är väldigt duktiga på prov, som kanske är slarviga, men 
gör toppenresultat på det nationella provet, eller tvärt om där det finns 
elever som är noggranna och som betar av prov efter prov, men där 
kunskapen sitter så löst att de faller igenom sedan när det sedan kommer ett 
kursprov som skall sammanfatta och där de skall sätta ihop sina kunskaper 
[…]. Då är ju ett nationellt prov eller kursprov vara mycket vägvisande och 
kanske tas på större allvar. 
 
Jag känner att det ofta är ena vägen, om eleven presterar bättre på ett 
nationellt prov än på delproven då blir man lycklig – å vad bra för den här 
eleven  – men är det tvärt om är man inte lika rask med att sänka det tänkta 
betyget 
 
Jag tror att man har en tendens att […] övervärdera eleven utifrån den vilja 
man har att sätta ett bra betyg på eleven. 
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Här ser man exempel på vad som kan orsaka betygsglidning. De nationella 
proven sätts visserligen stor vikt vid, men kanske finns det en tendens att sätta 
större vikt vid resultatet om det är till elevens fördel. Alltså ett exempel på den 
"bästa resultat gäller" principen som Korp nämner78. 
 
 

Nationella prov kontra lärarkonstruerade prov 
 
Som Boesen skriver har de lärarkonstruerade proven ofta färre frågor som 
kräver matematisk kreativitet från elevens sida79. Hur uppfattar lärarna att deras 
prov är i jämförelse med de nationella proven? 
 

Jag försöker nog konstruera åtminstone vissa frågor så att de ligger i samma 
nivå […]  och sen plockar jag ibland någon uppgift från något gammalt 
prov. 
 
Definitivt mer kreativitet i mina lärarkonstruerade prov än antagligen de 
som den här undersökningen [gäller] och jag inspireras av de nationella 
proven. Använder gamla frågor från de nationella proven. Dom proven som 
det är ickesekretess på […] eller inspireras av gamla frågor helt enkelt. 
 
Det stämmer. […] men vi plockar in soluppgifter från nationella prov. 
 
Det tror jag stämmer. Oftast är det något delmoment som testas. […] det 
kan man göra med ett prov är lite torftigare. 

 
Fyra lärare sade att de tar frågor från, eller inspireras av de nationella proven, 
men av min erfarenhet av dessa lärares prov tror jag att det gäller alla de 
intervjuade lärarna. De flesta verkar också uppfatta att Boesens information 
stämmer, men att deras egna prov är ganska bra nivå på just för att de tar in 
frågor från, eller frågor liknande dem i de nationella proven.  
    Ett par lärare utvecklade frågan vidare och trodde att förklaringen till att de 
lärarkonstruerade proven var ”torftigare” var att de flesta proven egentligen är 
diagnostiska prov under kursens gång, och att det är ämnade att testa det 
senaste delmomentet av kursen. Dessa lärare trodde att deras slutprov på 
kurserna mer liknade de nationella proven, och att de i huvudsak betygsatte 
utifrån dessa prov.  
 
 

                                                 
78 Korp (2006). s245.  
79 Boesen  (2006). 
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Kursplaner 
 
När det gäller kursplaner så studeras dessa vanligtvis i samband med kursstart 
eller då något särskilt problem uppkommer, till exempel vid betygstvist med 
elev.  En enda lärare sade sig läsa andra kursplaner än för sina ämnen. Ett 
lärarsvar var: 
 

Man borde ha ämnesövergripande diskussioner också när det gäller 
betygsättning, normer. […] Diskussioner som vi för kanske ofta är av 
administrativ natur. Det är sällan man för en diskussion om innehållet. […] 
man skulle kunna lära mycket av varandra, man skulle kunna förstå elevens 
situation bättre. 

 
Ett svar vars andra halva i hög grad liknar det som jag citerade från 
Skolutvecklingens många ansikten: 
 

Scherp (2002) fann att samtalen vid arbetslagsträffar främst handlade om 
vad man gjort och om planering av framtida arbetsinsatser. Reflektioner, 
slutsatser och lärdomar utifrån vad man gjort eller referenser till andra 
skolors arbete, forskningsresultat eller uppdraget var mycket sällsynta.80

 
En orsak till detta förhållande, som tre eller fyra lärare nämnde, är tidsbrist. 
Det praktiska, administrativa och akuta tar lätt upp all tillgänglig tid.  
 
 

Samarbete med andra skolor 
 
I föregående lärarcitat nämndes att man kan ha mycket att lära av varandra, och 
inte minst gäller det över skolgränserna. Uppfattar då lärarna att sådant 
samarbete sker? Många av svaren tyder inte på det. 
 

Nej, absolut ingenting alls, inte det blekaste. Här […] har det väl gjorts något 
försök att diskutera med högstadiet. 
 
Vad jag vet så gör vi ingenting. Men jag känner lärare på andra gymnasier 
där dom har NV- och SP-grupper från början. De vet att de skall gå på NV-
program i tre år. De skriver nationella provet direkt före eller efter jul. […] 
Här skriver de proven 16:e februari. […] Det ger problem för matematik B 
är svårare. Vi hinner inte egentligen inte riktigt med matematik B. 
 
Framför allt tycker jag man skall man försöka samarbeta med grundskolan, 
och det samarbetet […] ploppar upp lite då och då, men det är också alldeles 
för sällan. 
 
Nej, inte vad jag känner till. Vi har väl […] pratat lite om att samarbeta med 
[…] grundskolan, med tanke på betyg eller kurs, eller ja, men det har det inte 
blivit så [mycket] av, lite grann. Andra gymnasieskolor, nej inte vad jag vet. 

 
Samtidigt nämnde två lärare att de hade upplevt mer samarbete med andra 
skolor på andra arbetsplatser. En lärare talade om ämneskontaktdagar och 

                                                 
80 Sherp (2003).  s51. 
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läromedelskonferenser då de hade möjlighet att diskutera med gymnasielärare 
från andra skolor.  
 
 

Elevernas rättsäkerhet 
 
Hur är det med elevernas rättsäkerhet? Har de möjlighet att påverka 
beslutsgången om de anser sig orättvist bedömda då de får ett preliminärt 
betyg? Vad händer då en elev klagar? 
    Alla lärare svarade här mer eller mindre likadant. De går igenom 
betygsunderlagen och betygskriterierna med eleven för att förklara det betyg 
som skall sättas. Om problem kvarstår kan eleven få möjlighet till att göra extra 
kursprov. I ett fåtal fall låter man en annan lärare titta på betygsunderlagen för 
en andra bedömning och i ett ytterst fåtal fall går det vidare till rektorsnivå.  
    Lärarna trodde överlag att det inte var något större problem gällande den här 
frågan. Om något problem fanns har ett par lärare snarare utryckt att elevens 
möjligheter till påverkan kan vara för stor och att detta i sin tur kan leda till att 
elever inte arbetar på så väl som de egentligen kan, ”de har ju alltid en andra 
chans”.  
 
 

Är betygen rättvisa? 
 
Så till arbetets kanske intressantaste fråga; jag frågade om läraren ansåg att 
undervisning och betygsättningen överlag (även i relation och i jämförelse med 
andra lärare och skolor) är rättvis? Ett par av svaren löd: 
 

Så rättvis den kan vara när den genomförs av olika människor. […] De 
orättvisor som finns kanske som finns kanske handlar om betygsnivåer i 
grupper […] som man skulle kunna komma tillrätta med, med tätare och 
bättre samarbete mellan lärare, men jag tror inte det är någon större 
orättvisa. 
 
Nej, det tycker jag inte. […] Går du till exempel teknikprogrammet här så är 
det mycket svårare att få MVG i matematik än du går till exempel 
estetprogrammet […] på grund av att vi har olika böcker, vi har olika lärare, 
och vi pratar inte med varandra […] ska du vara smart och få höga betyg 
skall du gå BF […] och inte ha mig som lärare. 

 
Här pratas det alltså om den eventuella orättvisa som kan följa av 
nivågrupperingar och programtillhörighet som bland annat nämns av 
Skolverket81och Korp82. Andra svar var: 
 

Här tror jag att vi är ungefär samma nivå. […] Det är möjligt att det blir ett 
halvt betygsteg högre hos en lärare än en annan. 
 
Det finns ju en viss rättvisa i betygen naturligtvis. Betygen är ganska rättvisa 
och kriterierna är ganska så liknande på olika skolor och så. 
 
Nej, det är det inte. 

                                                 
81 Skolverket (2001) 
82 Korp (2006). 
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Läraren som först gav det ovanstående koncisa svaret utvecklade det sedan till:  
 

Det är för svårt. Så som det ser ut idag är det för svårt.  Man kan inte begära 
det av lärare att sätta rättvisa betyg. […] dels är det helt enkelt för krångligt 
och svårt att göra det för alla. Att det tar för mycket tid. I mitt exempel så 
försöker jag anstränga mig rätt så mycket, men jag är ändå chanslös att till 
exempel få ihop tid till exempel samarbete med lärare från andra skolor och 
så vidare. […]trots att jag anstränger mig i den här frågan en del, inte ens 
amarbete med kollegorna på samma skola. Så […] uppdraget är för svårt. Vi 
bör få större stöd och instruktioner för hur det skall gå till.  

 
De instruktioner denna lärare eftersökte var framför allt från skolverket, bland 
annat tydligare betygskriterier och tydligare exempel på vad som skulle krävas 
av eleven för ett visst betyg. Svårigheten att tolka betygskriterierna yttrycktes 
också av andra lärare 
 

Det [betygskriterierna] är luddigt skrivet så det blir mycket egna tolkningar, 
åtminstone på olika skolor. 
 

En annan lärare sade: 
 

Ja det blir väldigt flummigt […] det blir på ett ungefär […] och har du 
mycket MVG:n har du tolkat det bra, har du mycket IG:n har du tolkat det 
dåligt. Ungefär så tycker väl rektorerna. 

 
Här utrycks också de krav på lärare som nämns av Tholin och Boesen. 
    Alla lärare verkade tycka att det finns orättvisor i betygsättningen, men fyra 
av dem sade med lite olika formuleringar, under intervjun eller under andra 
samtal, att de trodde att det är så bra som det kan vara med tanke på att det 
”genomförs av olika människor”. Liknande tankegångar kommer det visa sig 
att många av eleverna hade.  
    Ett par lärare tog upp problematiken med att det är samma lärare som är 
undervisande lärare som betygsättande lärare. 
 

Jag tycker det är synd att elever uppfattar läraren som bedömare och 
betygsättare under kursens gång. […] En lösning är att någon annan sätter 
betyg än undervisande lärare.  
 
Jag tror man skulle komma ifrån det här [med orättvisa betyg] på ett enkelt 
sätt, dels genom att man kunde få tydliga centrala betygskriterier, och om 
sedan satte i system att det inte var den undervisande läraren som hade 
huvudansvar för betygsättning. 

 
Här nämnde också en lärare svårigheten att konstruera prov för andras elever 
eftersom det finns svårigheter att veta vad den undervisande läraren har 
koncentrerat sin undervisning på. Ett par andra lärare kom även de in på detta 
område tycket att det skulle vara ett mindre problem. 
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Lärares kommentarer 
 
Bland lärarnas spontana kommentarer har vi bland annat: 
 

Mer diskussioner lärare emellan. 
 
Det är en tung period när man skall sätta betyg, så därför kanske man är 
extra gnällig.  
 
Vi säger att man är mattelärare ute på HR. Då försvinner matten, du 
försvinner som lärare. [Lärarna där säger] kan du inte köra lite deciliter och 
centiliter och så, det blir så torftiga uppgifter 
 
Mer samarbete mellan mattelärarna. 
 
Det finns två olika grupper lärare [på skolan]. 

 
Alla lärare tog upp förhållandet att deras skola idag saknar en egentlig 
matematikinstitution, och det i ett par fall med viss ilska och eftertryck. Mycket 
av problemen med kommunikationerna mellan lärarna ansågs kunna bottna i 
att ”matematiklärarna på skolan saknar tydlig identitet”, då som grupp, och att 
en egen institution kan vara en del av lösningen.  
    Detta med att, som en matematiklärare utryckte det ”försvinner som lärare” 
kopplades sedan till att gymnasiet i fråga är ganska tydligt programinriktat, och 
att, av någon anledning, just matematikämnet ”fått stryka på foten”, som en 
lärare sade. Detta med att skolans program fått mycket överordnad roll framför 
matematikämnet nämndes av åtminstone tre lärare. Samma tre lärare nämnde 
dessutom att matematiklärarna på skolan oftast har matematiken som 
andraämne kunde vara en orsak till ämnets ”osynlighet”.  
 
 
Elevintervjuer  
 

Är betygen rättvisa? 
 
Här börjar jag med det som jag avslutade lärarintervjuerna med. Delvis gjorde 
jag detta på grund av att jag tror att lärarna är så mycket mer medvetna om 
frågan. Min tanke var att man under samtalets gång skulle nå en slutsats. För 
elevernas del ville jag få ett spontant svar, eftersom jag misstänkte att svaret i 
stort alltid skulle bli nej om man först via frågorna indirekt påpekade de 
problem som eventuellt skulle kunna finnas.  
    Tror du att betygsättningen är rättvis, det vill säga att du och andra elever får 
det betyg de borde ha? Här är några av svaren.  
 

Ja.  
 
Ja, det tror jag. Ja, absolut.  
 
Det beror helt på vilken lärare man har […] jag vet faktiskt inte hur pass 
olika betygen skiljer sig mellan olika lärare.  
 
Ja, i matematik i alla fall […] man ser konkret på prov. 
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Överlag verkade eleverna uppfatta betygen som rättvisa, och då särskilt i ett 
ämne som matematik som de tre sade att de uppfattade det som mer 
lättbedömt än ämnen som till exempel samhällskunskap. Även när det gäller 
om betygen är rättvisa relativt andra elever så ansåg alla att det verkade i stort 
rättvist.  
    Eleverna verkar diskutera betyg med varandra en hel del, men då på en 
ganska praktisk nivå, det vill säga om sådana saker som att jämföra svar och 
poäng på provfrågor. Eleverna verkar dock inte diskutera betyg på en mer 
teoretisk nivå, som till exempel varför betygskriterierna är formulerade som de 
är. 
 
 

Olika lärare, olika betyg? 
 
På frågan om eleven tror att han/hon, eller andra, skulle kunna få andra betyg 
med andra lärare så fick jag bland annat svaren: 
 

Ja, det kan man, det är jag helt övertygad [om]. Det hänger mycket på 
läraren, om man har en bra lärare.  […] Det är dåligt tycker jag. 
 
Ja, det tror jag. Det beror lite på hur man arbetar som lärare. Vissa kanske 
arbetar på som lärare, vissa arbetar på ett sätt och då blir det lättare för vissa 
andra och svårare för vissa andra.  
 
I vissa ämnen. Vissa lär sig bättre med vissa lärare. 
 
[Läraren] har sagt att jag hade ganska stor potential att få ett MVG […], men 
jag vet att andra som har ungefär likvärdiga kunskaper inte har fått […] den 
möjligheten. 

 
Här koncentrerade sig alla eleverna på skillnaden i undervisning och 
personlighet, och om det passade för just den eleven. Att lärare skulle vara mer 
eller mindre bra på betygsättning nämndes inte. En elev, den sist citerade, sade 
att personkemi hade stor betydelse och att det skulle kunna skapa orättvisor i 
betygsättningen.  
 
 

Annat än ämneskunskaper? 
 
På frågan om eleven tror att elever kan påverka betygen på annat sätt än genom 
ämneskunskaper så är följande svar representativa: 
 

Alla lärare säger att här kan du inte smöra, men det kan man visst det. Det 
går att smöra sig till bra betyg. 
 
Det går väl [att smöra], men det ska inte gå egentligen.  
 
Ja. Det beror helt på vilka lärare man har.  

 
En elev sade: 
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En del lärare är väldigt […] olika från kille till kille och tjej till tjej. […] Om 
jag hade en idé var den jättekass, men om en tjej sa samma sak var det 
jättebra. 

 
Alla elever utom en trodde att det var möjligt att ”smöra”, och tidigare nämnde 
en elev personkemin, men här har vi alltså en elev som upplever att elevens 
kön inverkar.   
 

 
Rättsäkerhet 

 
På frågan om vad eleven skulle göra om de ansåg sig orättvist bedömda när de 
fick de preliminära betygen svarade samtliga elever att de skulle prata med 
läraren. På frågan om vad de skulle göra om de inte kom överens med läraren 
svarade tre att de skulle gå till rektorn, de andra visste inte eller sade att de 
skulle prata med läraren igen. Ingen av eleverna sade att de uppfattade 
rättsäkerhetsläget gällande betygsättning som dåligt.  
 
 

Mäts det som står i betygskriterierna? 
 
När det gäller frågorna ”Tycker du att de prov du fått stämmer gentemot 
kursplaner, betygskriterier och nationella prov?” och ”Tycker du att det som 
mäts är det som står i betygskriterierna?” så gav nästan alla elever  väldigt vaga 
svar. De verkade inte riktigt veta vad som står i kursplaner och betygskriterier. 
Undantaget två elever som verkade mycket informerade - bägge med samma 
lärare. Dessa frågor hänger intimt ihop med frågan ”Har ni fått information om 
betygskritera, etc.?”  
 

Med […] vet man det, men med andra lärare bara kanske det är helt omöjligt 
att veta var man egentligen ligger.  
 
[...] det första dom gör är att visa betygskriterierna.  
 
Jag vill ju veta från börja vad jag ska sträva mot.  
 
I matten har jag nog aldrig sett en sådan [kursplan].  
 
Inte riktigt. […]  Man vet rent informellt. Man får ett papper, men det 
glömmer man. 

 
Alla elever utom en sade sig sett eller blivit informerade om vad som krävdes 
för de olika betygsstegen. Det sista svaret var ganska typiskt efter lite 
diskussion. Fem eller fler elever, lite beroende på hur man tolkar det de sade, 
verkade fått information, men även ganska snart glömt bort den givna det. Åter 
igen med undantag för de tidigare nämnda två eleverna.  
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Elevers kommentarer 
 
En, för lärarna glädjande kommentar, om lärarna var att ”Dom är ju bättre här, 
de kan mer.”. Samma elev sade att man på grundskolan ”kunde få en lärare att 
gråta, men det kan man inte här”.  En för lärarna mindre bra kommentar var 
 

Ingenting direkt jag har att klaga på betygsättningen […]. Mer 
undervisningen i så fall [som är] ganska bristfällande ibland. 

 
En elev tyckte att dess lärare hade för höga förväntningar på eleverna, ”Det 
känns som att [läraren] förväntar sig att vi ska kunna mer än vad vi gör.”. 
 
 
Koppling till tidigare nämnda faktorer 
 
Här försöker jag koppla lärare och elevers svar till den i bakgrunden uppställda 
listan på några möjliga problemfaktorer. I detta avsnitt tas i huvudsak material 
upp från ovanstående, men även från andra samtal, då framförallt med lärarna.  
 

1. Betydsglidning eller betygsinflation kan skapa orättvisor mellan skolor och 
över tid. 

 
Huruvida betygsinflation existerar verkade det inte vara någon större tvekan 
om hos de lärare som har pratat om detta ämne, antingen i intervjun inför detta 
arbete eller i tidigare samtal. Som nämnts sade en lärare vid en tidigare studie 
att ”frågor jag kunde ställa för åtta år sedan då jag började med detta kan 
nästan ingen svara på nu”. Liknande kommentar kom från en lärare under 
denna intervju.  
    Bland orsaker, eller saker som i bakgrunden nämnts som orsaker, till detta 
talades bland annat om den "bästa resultat gäller" principen, men även 
konkurrens mellan skolor nämns. Tre lärare nämnde svårigheter under 
övergången, och att vissa lärare då bland annat skulle ha trott att betygsteget 
MVG skulle motsvara betyget 5.  
    Fyra lärare pratade, mer eller mindre indirekt, om den yttre press de 
upplevde att sätta minst G eller höga betyg på eleverna. Detta upplevdes jag 
som om lärarna tyckte var ett känsligt ämne, speciellt då eftersom de är 
medvetna om att ledningen på skolan kan komma att läsa detta arbete.  
 

2. Elever som är bra på att "utnyttja systemet" kan få betyg mer på dessa 
meriter än på ämneskunskaper. 

 
Här pratade en i stort alla elever om möjligheten att ”smöra”, och en elev 
nämnde att denne upplevde skillnader i betygsättning beroende av elevens kön. 
Både lärare och elever pratade om att personlighet och personkemi kan ha 
betydelse. Även elevers taktikval togs upp av ett par lärare.  
 

3. Lärarkonstruerade prov kan variera mycket, och inte lägga vikt på samma 
kunskaper eller förmågor som betonas i kursplaner, betygskriterier och 
nationella prov. 

 
Även detta bekräftades av lärarna, men de flesta nämnde också att det 
nationella provet hade stor vikt vid betygsättningen och att de även lät sig 
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inspireras av eller tog frågor från nationella prov vid provkonstruktion. Detta 
skiljer sig från forskningsresultat enlig Boesen där han i sitt arbete kommer 
fram till att de nationella proven bara har blygsam inverkan på utformningen av 
de lärarkonstruerade proven.83  
    En förklaring till detta som nämndes var att många av de lärarkonstruerade 
proven ofta skall fungera som diagnostiska prov och är bara ämnade att testa 
en viss färdighet eller ett visst moment, till skillnad mot de nationella proven 
eller slutprov på en kurs.  
    Ett annat skäl som togs upp i andra diskussioner var att lärare konstruerar 
prov för att testa delar av elevernas kunskaper som de nationella proven 
eventuellt inte testar.  
 

4. Nivågrupperingar och programtillhörighet kan orsaka inlåsningar på 
grund av förväntningar från såväl lärare som elever. 
 

Under min praktiktid fick jag klart uppfattningen att många av lärarna, har 
tydliga uppfattningar om hur olika elever på olika program är. Att undersöka 
om denna uppfattning är rätt i sig eller en självuppfyllande profetia ligger 
utanför detta arbete, men min misstanke är att det är lite av bägge. Att åsikterna 
om detta innebär nivåskillnader i lärarnas bedömningar av eleverna märktes 
tydligt på en ämneslagskonferens på skolan där bland annat detta diskuterades.  
    Det tryck på att i de yrkesförberedande programmen göra matematiken 
enklare, som en lärare uttryckte att han/hon upplevde, kan enligt läraren i fråga 
innebära inte bara en programanpassning utan även en nivåsänkning på 
undervisningen.  
 

5. Den stora frihet som dagens läroplaner och andra styrdokument medger 
kan skapa stora skillnader i betygsättning mellan skolor och mellan lärare. 

 
Svårigheten att tolka kursplaner och betygskriterier utrycktes av flera lärare. 
Detta ansågs vara en orsak till att betygsnivåerna missförstods då det nya 
systemet infördes En lärare nämnde tidsbrist som en orsak till att de 
svårtolkade styrdokumenten kunde medföra orättvisor i betygsättningen. 
 

6. Elevernas ointresse i eller okunskaper om kursplaner, betygskriterier etc. 
gör att eleverna inte själva fungerar som kontrollinstans. 

 
Som jag skrev hade jag tänkt låta denna undersökning ha ett elevperspektiv, 
men efter mina elevintervjuer insåg jag att eleverna helt enkelt inte verkar ha 
kunskaper eller intresse att titta på dessa frågor i ett större perspektiv, vilket 
bekräftar Lundkvists och Söderlunds studie. De verkade mer koncentrera sig 
på skillnader i bedömning på enskilda provfrågor än på kurser i sin helhet. 
Trots att såg orättvisor i enskilda detaljer, som att andra faktorer än kunskap 
kunde påverka betyget, så svarade de överlag att betygsättning var i stort 
rättvis. Detta torde innebära att eleverna i stort inte fungerar som en 
kontrollinstans för huruvida betygsättning på gymnasieskolan är rättvis, 
alternativt att betygsättningen är rättvis.  
    I programmet på Utbildningsradion, Skolakuten, Rättvisa betyg, finns det?, som 
nämnts tidigare, visas en skola som tagit fasta på detta. Här har lärarna i ämnet 
Svenska konsekvent låtit eleverna göra självutvärderingar och även låtit dem 

                                                 
83 Boesen (2006).  s46.  
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bedöma deras egna betygsnivåer. I de flesta fall stämmer lärarens och elevens 
bedömning överens. På samma skola lät man ibland ett flertal lärare rätta 
samma prov för att på så sätt se till att lärarnas respektive nivåer 
överensstämde.84  
 

7. Felaktigheter i betygsbedömningarna, till exempel att läraren har en alltför 
aritmetisk bedömningsmall så att tillräckligt många poäng, oberoende av vad 
de handlar om, ger ett visst betyg. 

 
Gällande denna fråga var det som att vandra med förbundna ögon i en 
porslinsfabrik. Vissa lärarna utryckte i mer eller mindre förtäckta ordalag att 
andra lärare eventuellt bedömde på felaktiga premisser vilket skulle kunna 
innebära olika nivåer. I några fall sade lärarna rakt ut att den eller den läraren 
hade så annorlunda betygsnivåer eller betygsättningsmetodik än de själva att 
betygen blir olika.  
 

9. Brist på kommunikation mellan lärare, ledning och olika skolor. 
 
Detta är den punkt där det blev mest reaktioner och tydligast att många lärare 
hade starka åsikter. Många av lärarna uppfattade att mycket av de problem som 
finns gällande bland annat olika bedömningar beror på bristande 
kommunikation mellan lärarna som i sin kunde tänkas bottna i bristande 
kommunikation eller lyhördhet mellan lärare och skolledning. Många av lärarna 
tycktes vara besvikna på att matematiklärarna som grupp ”saknade identitet” på 
skolan och att detta var en bidragande orsak till bristen på kommunikation 
matematiklärarna emellan. Bland orsakerna till denna brist på identitet som 
grupp nämndes av i stort alla lärare att det annat saknas en riktig 
matematikinstitution på skolan. Även bristen på, och de tänkbara fördelarna 
med, kommunikation med andra skolor togs upp.  
 
 
 

                                                 
84 Utbildningsradion (2006) Skolakuten, Rättvisa betyg, finns det?, i själva programmet.  
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Kort sammanfattning av resultatdelen 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att denna undersökning har, vad lärarnas 
uppfattning belangar, bekräftat att alla de punkter som tagits upp i bakgrunden 
anses vara faktiska eller tänkbara orsaker till orättvisor inom betygsättning. De 
nämnde: betygsinflation, att elever kan ”utnyttja systemet”, att vad 
lärarkonstruerade prov mäter kan variera mycket, nivågrupperingar och 
programtillhörighet, ”luddiga” styrdokument, felaktigheter i betygs-
bedömningar, personkemi och sist men inte minst brist på kommunikation 
mellan lärare, ledning och olika skolor. 
    Den sista punkten var den som verkade viktigast för lärarna och då speciellt 
att detta var kopplat till att lärarna på denna skola ”saknade identitet” och att 
detta i sin tur delvis berodde på att skolan ifråga saknar en riktig 
matematikinstitution.  
    Alla sex lärare verkade tycka att det finns orättvisor i betygsättningen, men 
fyra av dem sade med lite olika formuleringar, under intervjun eller under andra 
samtal, att de trodde att det är så bra som det kan vara med tanke på att det 
”genomförs av olika människor”. Ingen lärare såg något större problem 
gällande rättsäkerheten.  
    På denna skola verkar eleverna i inte se något större problem med rättvisa 
och rättsäkerhet gällande betygsättning. De såg problem i detaljer, men de 
flesta ansåg ändå att betygsättningen var så rättvis den kunde vara med tanke 
på att olika lärares undervisningsmetoder passar olika elever mer eller mindre 
bra. Dock kan elevernas ointresse i eller okunskaper om styrdokumenten 
minska elevernas inflytande och möjligheter att fungera som  kontrollorgan 
gällande betygsättning. 
 
 
Diskussion  
 

Betygsinflation och skolans sorteringsfunktion 
 
Gällande betygsinflation så har alla de punkter som togs upp i slutet på 
bakgrundsdelen tagits upp av lärare, vilket är ganska väntat med tanke på att 
forskning har visat att detta just är faktiska orsaker till orättvisa och eftersom 
lärare befinner sig mitt i den miljö detta handlar om.  
    En orsak som jag själv funderat på är den inskolning, eller socialisering som 
lärarstudenter och nyutexaminerade lärare råkar ut för. Andra lärare visar, 
åtminstone i ord en "hellre fria än fälla" attityd, som kopieras, men eftersom 
det verkar som det i egentlig mening inte finns några spärrar nedåt så kopieras 
beteendet med en allt medgörligare attityd. Risken är stor att vi uppfostrar en 
ny generation curlinglärare som helt enkelt inte klarar av att ställa de krav som 
betygskriterierna innebär. Samtidigt har vi de nämnda kraven från föräldrar och 
rektorer. Föräldrarna vet ju helt klart att just deras barn klarar av att få ett bra 
betyg, och skolorna vill visa fram så goda siffror som möjligt. Samtidigt tycks 
det mig finnas en övertro på att "alla kan det", vilket bevisas genom att 
omdefiniera skalan. Om man definierar en meter som en tvärhand hög så kan 
snart nog alla hoppa två meter.   
    Skolan har i praktiken en sorteringsfunktion eftersom eleven använder sina 
betyg då de skall söka vidare till högre studier eller då de skall söka arbete. Om 
en betygsinflation i kombination med svårighet för en stor del av elevkåren att 
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nå minst G innebär att stora delar av eleverna får antingen IG eller MVG så 
förlorar systemet möjligheten till att sortera. Detta oberoende av huruvida 
förändringar i betygsfrekvenserna beror på en faktisk förändring i kunskaper 
hos eleverna (eller på en förändring av lärarnas kunskapssyn), eller på att de 
faktiska kraven (till skillnad mot de dokumenterade kraven) har ändrats.  
    Ur denna aspekt synes det äldre relativa systemet fungera bättre som 
sorteringsinstrument, åtminstone för en given årskull, eftersom det systemet 
var självreglerande gällande andelen elever med ett givet betyg.  
    En helt annan fråga är huruvida skolan skall försöka uppfylla denna 
sorteringsfunktion på det sätt som den gör.  
   Ytterligare ett problem med det nuvarande systemet som sorterings-
instrument är att man då man söker till högre studier omvandlar data från ett 
i grunden kategoriskt system till numerisk information som behandlas med 
vanliga matematiska operationer, som till exempel medelvärdesberäkning. 
Frågan är hur man kan omvandla de kunskapsmässiga skillnaderna i de olika 
betygskriterierna till jämförbara tal. Vi har till exempel för matematik A85 
VG-kriteriet: 
 

Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och 
tillvägagångssätt för att formulera och lösa olika typer av problem. 
 

och i MVG-kriteriet: 
 

Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och 
modeller vid problemlösning samt redovisar en klar tankegång med 
korrekt matematiskt språk. 

 
Är det två gånger bättre att formulera än att använda? Tre gånger? 1,245 
gånger? Och vilket är mest värt, ett G och två MVG eller två VG och ett 
MVG? Detta var ingenting som togs upp under dessa intervjuer, men som 
har diskuterats med andra lärare tidigare.  En annan sådan fråga om 
betygens funktion som  
 
 

Provkonstruktion 
 
När det gäller de nationella proven ser jag det som helt rätt att sätta stor vikt 
vid dessa. De nationella proven torde vara konstruerade så att de stämmer väl 
överens med de tolkningar av betygskriterierna som torde vara skolverket 
intention med nämnda kriterier. Om de lärarkonstruerade proven i mer eller 
mindre grad skiljer sig i nivå, frågetyper eller på annat sätt från de nationella 
proven så finns det risk för felaktigt satta betyg. Åter igen med reservation för 
vad meningen med proven är och hur de används.  
    Att lärarna på denna skola ansåg sig själva bättre på att konstruera prov än 
de lärare som Boesen undersökt vekar ganska klart. Detta påminner detta mig 
om den undersökning som visade att 80% av bilförarna trodde sig köra bättre 
än snittet86.  

                                                 
85 Skolverket (2000). MA1201 - Matematik A 100 poäng 
86 NTF (2004), Argument om fortkörning: myter och sanningar om sänkt hastighet.  

 33 



 

    Detta kan bero på att lärarna på denna skola faktisk har tagit mer intryck av 
de nationella proven än snittet av lärare i landet, men även på att lärare helt 
enkelt tror att de konstruerar bra prov och konstigt vore väl annars? 
 
 

Kommunikation (eller bristen därpå)  
 
På denna skola verkar lärarna uppfatta bristen på kommunikation mellan 
matematiklärare och mellan lärare och ledning uppfattas som ett stort problem. 
Som jag uppfattar det så ligger detta delvis på ledningsnivå, bland annat 
eftersom skolan, så som lärarna ser det, inte har hörsammat lärarnas önskemål 
om en ordentlig matematikinstitution, eller inte givit information om varför 
detta inte kunnat hörsammas.  Vad orsaken till detta är ligger utanför detta 
arbetes ramar.  
    Ansvaret ligger, enlig mig, dock även på lärarna. De har skapat grupperingar 
på skolan med mer eller mindre vattentäta skott emellan och i vissa fall har de, 
eller verka ha, svårigheter eller ovilja att kommunicera med varandra, trots att 
det går bra att utrycka sina åsikter för mig som lärarkandidat. Och jag kan 
förstå detta, för ingen vill skapa osämja, och speciellt inte då man redan tror sig 
ligga långt ifrån varandra i metoder, kunskapssyn eller åsikter. Detta innebär 
dock att man lätt glider allt längre ifrån varandra och att kommunikation blir 
allt svårare. 
 

 
Glädjeämnen 

 
På denna gymnasieskola pågår just nu ett projekt där kollegialt samarbete ingår, 
som verkar öka kontaktytorna lärare emellan. Dessutom, till matematiklärarnas 
glädje, har ett arbete med syfte att på denna gymnasieskola skall bygga upp en 
ordentlig matematikinstitution påbörjats. 
    Min önskan och förhoppning är att detta projekt kommer att innebära att 
den positiva kommunikationen mellan lärare och mellan lärare och ledning 
skall öka. En förutsättning för detta är dock att alla lärare skall få möjlighet att 
känna sig delaktiga i matematikinstitutionens tillblivelse, och att den verkligen 
blir till. Så långt jag sett är detta helt klart intentionen.  
 
När det gäller betygsättning uppfattar jag det som att det mer är lärare och 
skolledning som ser rättvisa inom betygsättning som ett problem än vad 
eleverna gör. Trots detta så sade ett flertal elever och några lärare att de trodde 
att systemet är så rättvist det kan vara med tanke på att olika lärares 
undervisning och olika elevers lärande skall passa ihop.  
    Exemplet med de två ganska olika lärarna som hade 100% likvärdiga 
bedömningar av eleverna är också glädjande och ger en förhoppning om att 
olikheterna mellan lärarna mer är en fråga om teori än praktik.  
 
 

Lite mer egna tankar 
 
Efter mina litteraturstudier hade jag ett tag tanken att allt verkar hopplöst 
orättvist, men efter samtal med lärare och elever så har jag, trots deras 
bekräftande svar återfått tron på att det, inom rimlighetens gräns, finns ett visst 
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mått av rättvisa. Dessutom uppvisar många av lärarna en väldig fördämd kraft 
och vilja till förändring.  
    Alla dessa olika skäl till orättvisor, och även de många tänkbara skäl till 
enskilda skäl till orättvisor, som till exempel gällande betygsinflation, får mig att 
inför framtiden ställa upp en arbetshypotes: 
 

Finns det plats för orättvisor så finns det orättvisor.  
 
Detta innebär för mig inte automatiskt att man ska, eller ens kan uppnå 
millimeterrättvisa, men att man åtminstone kan försöka minimera orättvisornas 
utrymme.  
    Ett sådant stort, och som bland annat detta arbete givit mig skäl att tro, 
onödigt utrymme är de vaga kursplaner och betygskriterier som finns 
uppställda. Detta ökar helt klart svårigheterna för lärarna och, tror jag, är ett av 
de mest bedragande skälen till att betygsinflation finns.  
    Även att lärarna inom varje ämne måste ha en identitet som just lärare inom 
det ämnet har detta arbete visat. Bristen på gemensam identitet skapar brist på 
kommunikation som skapar rum för orättvisor, och ett annat sådant onödigt 
utrymme har på just denna skola skapats på grund av brist på utrymme. Detta 
är dock, som tidigare nämnts, något som man skall försöka åtgärda på det 
gymnasium i vars korridorer man sett mig livligt trafikera den senaste tiden.  
    Samtidigt måste man minnas att ett helt rättvist system inte går att 
konstruera eller åtminstone inte är önskvärt. Ett utbildningssystem bygger på 
politiska beslut, och därav uppkomna epistemologiska antaganden som jag 
anser att det inte ens är önskvärt att alla individer i ett demokratiskt system 
skall anamma. 
    Lärarkåren är inget undantag. De stora svårigheter som finns i att genomföra 
olika läroplaner torde i ganska stor mån bottna i att alla lärare, skolledningar 
och politiker som är inblandade i att i praktiken genomföra läroplanerna inte 
tillfullo förstår eller håller med om det som skall göras. Som jag ser det finns 
det något positivt i detta eftersom detta troligen har en dämpande funktion på 
de mer extrema, och därför kanske mindre demokratiskt förankrade, idéerna.  
    Ett litet exempel är att man i betygskriterierna för MVG i matematik A kan 
läsa att: 
 

Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för 
utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.87

 
Något som jag i praktiken aldrig sett examineras i någon form. Vid samtal med 
ett par matematiklärare om detta så fick jag uppfattningen att det visserligen är 
viktigt att prata om dessa saker, men att man för det första inte hinner med 
detta på en djupare nivå och dessutom så ifrågasätter lärarna hur mycket 
kunskaper av detta slag är kunskaper i matematik. Kanske är frågan om ett 
mått av civil olydnad orsakat av att många matematiklärares uppfattning om 
vad matematik är inte stämmer överens med vad styrdokumenten säger?  
 

                                                 
87 Skolverket (2000). MA1201 - Matematik A 100 
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Slutord och tack 
 
 
Detta arbete har varit stressigt, i början tråkig, men efterhand allt roligare och 
intressantare att göra. Jag har lärt mig en hel del på detta, och förhoppningsvis, 
om någon utomstående läser detta, så kanske det kan ge en och annan tanke. 
Förhoppningsvis har det, under arbetets gång, fått lärarna på skolan jag 
samarbetat med att fundera lite mer på dessa frågor, och om detta i någon liten 
mån förbättrar något så har jag i alla fall lyckats med något.  
    Här vill jag passa på att tacka min tålmodige handledare på Högskolan 
Dalarna, Jan Gröndahl och de lärare, elever och rektorer på det gymnasiet jag 
arbetat på, för den hjälp jag fått och den tid de ställt upp med för att besvara 
mina frågor.  Speciellt tack till de lärare som givit mig sin tid under min 
praktiktid och då ett särskilt tack till min handledare på gymnasiet i fråga.   
    Ett annat särskilt tack går till min (påtvingat) än mer tålmodiga hustru.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1: Förfrågan och inbjudan till medverkan i ett 
examensarbete 
 
Bakgrund 
Som avslutning på kursen Pedagogiskt arbete C inom lärarprogrammet på 
Högskolan dalarna ingår att skriva ett examensarbete. 
  
Arbetets syfte  
Syftet med detta arbete är främst att undersöka gymnasieelevers och 
gymnasielärares uppfattning om rättvise- och rättsäkerhet gällande 
betygsättning inom matematik. 
 
Praktiskt genomförande 
Studien görs genom intervjuer och samtal med ett antal gymnasieelever och 
lärare inom matematik. 
 
Jag vore därför tacksam om du har möjlighet att ställa upp på en intervju. Ditt 
svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att framgå i 
slutrapporten var studien är genomförd (ort/skola) och naturligtvis kommer 
inte heller några namn att redovisas. Intervjun kommer att spelas in men 
materialet makuleras så fort arbetet har blivit godkänt av examinator. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vi Högskolan 
Dalarna. Om du är intresserad av att ta del av denna, kan vi ordna detta efter 
överenskommelse.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.    
 
Jag kommer inom en snar framtid att kontakta dig igen. Har du några frågor 
kan du kontakta mig 
 
Mvh 
 
Mauritz Blomqvist 
Mauritz.Blomqvist@leksand.se
0701-318840 
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Bilaga 2: Förberedelsepapper till lärare 
 

Peter Fagerlund från Myndigheten för Skolutveckling har gett ett antal råd 
gällande lokala kriterier: 
 

- Möjliggör tid för pedagogiska samtal kollegor emellan! 
- Använd läroplanerna i de pedagogiska samtalen! 
- Läs Skolverkets bedömningsexempel som vägledning och stöd,  
   finns på   Skolverket 
- De nationella proven är tänkta som vägledning och stöd för lärare 
  att hitta de lokala nivåerna och att uttolka kursplanerna i de 
  ämnen som de finns - använd dem! 
- Läs och diskutera kommentarmaterialet till kursplanerna! 
- Läs kursplanerna för andra ämnen än ditt eget för att få en bättre 
helhetsbild!  
- Samarbeta över skolgränserna! 

 
Min önskan är att du läser igenom dessa punkter och funderar på hur du/nu 
arbetar på denna skola.  
 
Anser du att elevernas rättsäkerhet gällande betygsättning är tillfredställande 
och att undervisning och betygsättningen överlag (även i relation och i 
jämförelse med andra lärare och skolor) är rättvis? 
 
Om någon eller några dagar hoppas jag du har tid för en kortare intervju 
gällande detta.  
 
 Mvh 
 
Mauritz Blomqvist 
Mauritz.Blomqvist@leksand.se
0701-318840 
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Bilaga 3: Frågor till lärare 
 
Mina frågor står i normalstor stil och Fagerlunds råd i liten stil. Frågorna är 
ofta mer kortfattade här än i den verkliga intervjusituationen.  
 
Har du läst Peter Fagerlunds råd? 
 
Har du några spontana kommentarer? 
 
- Möjliggör tid för pedagogiska samtal kollegor emellan! 
- Använd läroplanerna i de pedagogiska samtalen! 
 
Gör ni detta?  
Har ni tid? 
 
- Läs Skolverkets bedömningsexempel som vägledning och stöd,   finns på   Skolverket 
 
Gör du detta?  
 
Hur skapar du dina betygsnivåer? 
- De nationella proven är tänkta som vägledning och stöd för lärare  att hitta de lokala nivåerna 
och att uttolka kursplanerna i de   ämnen som de finns - använd dem! 
 
Hur mycket, och på vilket sätt är de nationella proven vägledande för dig? 
 
Hur mycket betyder elevens resultat i de nationella proven för din 
betygsättning? 
 
I en doktorsavhandling av Boesen från Umeå universitet jämför han nationella 
prov med lärarkonstruerade prov och då kommer han fram till att de 
lärarkonstruerade proven är mindre fokuserade på kreativitet, och mer på 
atomär kunskap än de nationella proven. Hur tror du dina prov är i jämförelse 
med de nationella proven? 
 
- Läs och diskutera kommentarmaterialet till kursplanerna! 
 
Hur mycket studerar du kursplanerna? 
 
- Läs kursplanerna för andra ämnen än ditt eget för att få en bättre helhetsbild!  
 
Görs detta? 
 
- Samarbeta över skolgränserna! 
 
Vet du om det finns något samarbete med andra skolor? 
 
Tycker du elevernas rättsäkerhet gällande betygsättning är tillfredställande? 
 
Anser du att undervisning och betygsättningen överlag (även i relation och i 
jämförelse med andra lärare och skolor) är rättvis? 
 
Har du några andra spontana kommentarer kring betygsättning, rättvisa och 
rättsäkerhet? 

 42 



 

 
Hur mycket och hur tydligt har du visat betygskriterier och vad som krävs för 
de olika betygen? 
 
Plats för diskussion och reflektioner.  
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Bilaga 4: Frågor till elever 
 
Vilket är den senaste kurs du läst eller läser i matematik? 
 
Tror du att betygsättningen är rättvis, dvs. att du och andra elever får det betyg 
de borde ha? 
 
Om man istället bara ser till betygen hos olika elever relativt varandra, tror du 
då att de är rättvisa, dvs. att elever med högre betyg oftast är duktigare etc.? 
 
Tror du att du, eller andra, skulle kunna få andra betyg med andra lärare? 
 
Är betyg någonting ni diskuterar elever emellan? 
 
Tror du att elever kan påverka betygen på annat sätt än genom 
ämneskunskaper? 
 
Om du skulle anse att du, när din lärare visar det preliminära betyget, att du är 
orättvist bedömd, vad skulle du då göra? 
 
Tycker du att de prov du fått stämmer gentemot kursplaner, betygskriterier och 
nationella prov?  
 
Tycker du att det som mäts är det som står i betygskriterierna? 
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Bilaga 5: Transkribering av delar av intervju med en lärare 
 
Här finns en transkribering av delar av intervjun med en lärare. Det jag säger 
skriver jag i kursiv stil och det Adam säger i normal stil. Dessutom använder 
jag hakparenteser ”[ ]” för att lägga in kommentarer om till exempel pauser, 
delar jag inte kunnat tyda och delar jag hoppat över, som markeras med […]. 
Med … markerar jag kort paus eller tvekan i samtalet eller ord liknande ”eh”, 
”mm”.  
 
Detta material finns mest med för att läsaren skall få en känsla av hur 
intervjuerna gick till. 
 
 
 
Har du läst Peter Fagerlunds råd? 
 
Nej 
 
Nästa fråga blir meningslös då - har du några spontana kommentarer. 
 
[Här gjorde jag en kort förklaring av vad som beskrevs i det papper jag skickat 
till läraren, samt att jag berättade om programmet Skolakuten.] 
 
Här är det första,  möjliggöra … möjliggör tid för pedagogiska samtal kollegor emellan och 
använda läroplanerna i de pedagogiska samtalen. Alltså, har ni nåt, så att säga, 
pedagogiska samtal mellan kollegor? 
 
Nej, i ganska liten utsträckning. Vi har det gäller programmål, men inte när det 
gäller kursmål. 
 
Ni pratar om läroplaner och så kollegialt inom så att säga matematik. 
 
Ja, nej, det gör vi inte särskilt mycket. Inte jag i alla fall, men det beror i ganska 
mycket på att just jag tillhör en an … eller … man får  nästan välja gruppering. 
Vi har grupperingen att jobba kring programmet.  
 
Det är skolans programmål? 
 
Nja ... Nej, det har nog vi som jobbar på teknikprogrammet … valt den 
grupperingen.  
 
Okej. 
 
Officiellt så ska skolan vara väldigt programorienterad, men vi har … verkligen 
… tagit tag i det och då blir det … blir det så att tyvärr. Det är en nackdel med 
det … ämnesgruppen hamnar i skymundan.  
 
 
Här står det om att läsa Skolverkets bedömningsexempel som vägledning och stöd  … är det 
någonting du? 
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Ja! … använder nationella proven mycket. Inte bara så att säga det provet som 
jag görs utan även de kommentarerna till … visar dem också för eleverna ... vi 
pratar betygskriterier. 
 
Hur skapar du dina betygsnivåer, alltså, hur tänker du?  
 
… Ja, jag försöker identifiera … viktigaste poänger i varje betygsnivå. Göra 
klart dem för mig själv då. Ja, så kontrollerar jag om eleven har uppnått det. Så 
jag bestämmer mig förväg vad som … vad man ska kunna för ett visst betyg 
eller hur  man ska förstå någonting och sedan försöker kontrollera det.  
 
Men det alltså ... du bygger alltså det här genom att titta på, som du sa,  
nationella prov… 
 
ja 
… kursplaner …  
 
ja…ja 
 
Är det något du pratar med kollegor eller någonting… 
 
…nej, helt riktigt. En och annan lärarkandidat som kommer. 
 
Okej.  
 
De nationella proven är tänkta som vägledning, det har du pratat lite grann om, ja. Och 
använder… det har du redan svarat på.  
 
Det är alltså… det nationella provet är alltså som en … det är en viktig del i … 
för att se var betygsnivån ligger.  
  
Så att hur mycket  … när eleverna gör det nationella provet hur mycket betyder 
just det provet för din betygsättning? 
 
Ganska mycket ….eller,  ja, det  är ju det,  det betyder mest, men, så att säga, 
nationella provet betyder mer än bara provtillfället utan är även stöd för mig.  
 
[… är följer information om Boesens doktorsavhandling…] 
 
Hur gör du jämförelsevis, tycker du? 
 
Definitivt mer kreativitet i mina lärarkonstruerade prov än antagligen dom som 
den här undersökningen… och jag inspireras av de nationella proven. 
Använder gamla frågor från de nationella proven. Dom proven som det är 
ickesekretess på … men det … eller inspireras av gamla frågor helt enkelt.  
 
Så där ligger jag nog ganska… ganska ovanlig, och det kanske också är ett skäl 
till att jag undviker samarbete.  
 
[Här skedde lite samtal om att de som konstruerar de nationella proven torde 
ha tolkningsföreträde när det gäller betygsnivåerna] 
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Det står här också,  läsa och diskutera kommentarmaterialet till kursplaner. 
 
Ja, lite har jag läst, men inte så mycket.  
 
Hur mycket studerar du kursplanerna? 
 
Ganska ofta, jag har en länk på min dator och kollar då och då, det gör jag, när 
jag funderar på vad ska jag göra nu då.  
 
Det står också ett tipps här att man ska läsa andra kursplanerna för andra ämnen än ditt 
eget för att få en bättre helhetsbild. 
 
Jaaa, jag har ju två ämnen så det skulle vara det då, annars gör jag det inte så 
mycket. Inte av den anledningen eller den ambitionen. Det skulle vara av ren 
nyfikenhet på ren svenska.  
 
[Här skedde lite diskussion kring detta.] 
 
Sen skriver han också tipset - samarbeta över skolgränserna, för att just öka rättvisan. Vet 
du om det görs på något vis? Vet du om skolan gör det på något vis? 
 
Nej, inte vad jag känner till. Vi har väl haft … vi har väl pratat lite om att 
samarbeta med, så att säga, med grundskolan, med tanke på betyg eller kurs, 
eller ja, men det har det inte blivit så av, lite grann. Andra gymnasieskolor, nej 
inte … vad jag vet.  
 
Mer än dom lärare som flyttar mellan två skolor, det blir ju en sådant 
samarbete, kan man säga.  
 
När det gäller elevernas rättsäkerhet gällande betygsättning, tycker du det är 
tillfredställande? Alltså har de möjlighet att om det missbedöms… 
 
Ja, personligen är jag ju… jag öppnar för det, att om någon protesterar så 
kontrollerar jag den extra noga. Så gör jag i alla fall. Sen har vi väl sällan sett att 
någon annan har fått göra en bedömning.  
 
[Lite mer diskussion kring frågan] 
 
Anser du att undervisning och betygsättningen överlag, alltså även relationerna mellan … 
jämförelse med andra lärare och skolor är rättvis? Iinte bara ditt betyg alltså …tror du att 
betygsättningen…  
 
Nej, det är det inte. 
 
Vad är det som är det orättvisa i det?  
 
Den är … det är för svårt. Så som det ser ut idag är det för svårt.  Man kan inte 
begära det av lärare att sätta rättvisa betyg. Dels är det för … ja, dels är det helt 
enkelt för krångligt och svårt att göra det för all. Att det tar för mycket tid. I 
mitt exempel så försöker jag anstränga mig rätt så mycket, men jag är ändå 
chanslös att till exempel få ihop tid till exempel samarbete med lärare från 
andra skolor och så vidare. Vet inte … jag har … trots att jag anstränger mig i 
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den här frågan en del, inte ens… samarbete med kollegorna på samma skola. 
Så att det … uppdraget är för svårt. Vi bör få större stöd och instruktioner för 
hur det skall gå till.  
 
Alltså, är det på, vilken nivå är det på instruktioner, är det på skolverket? 
 
Tydligare instruktioner. Ja de … tydligare instruktioner Så här skall 
betygsättningen gå till, det här skall vi kontrollera. Det är lite löst… 
 
[Här skedde lite diskussion kring detta.] 
 
http://www.skolverket.se/sb/d/1449;jsessionid=E2945963938043AF8F1E96
AA5A8FFB06  
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