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Svensk skola har varit föremål för kritik under en lång följd av år. Mycket har handlat om 
dåliga kunskapsresultat, betygsinflation och bristande likvärdighet vid betygsättning. När 
gymnasiereformen 2011 sjösattes var det med syftet att komma till rätta med framförallt dessa 
problem. Tydligt formulerade kunskapskrav skulle öka likvärdigheten och en ny betygsskala, 
med fler steg skulle motivera till flitigare studier och i kombination med de tydligare 
kunskapskraven skulle den också stävja betygsinflationen. Syftet med den här studien är att 
undersöka om det blev svårare att nå högsta betygsnivån och om betygsinflationen kan tänkas 
hejdas, men också om det fick andra följder för undervisningen. Blev det till exempel också 
svårare att få godkänt?  

För att söka svar på frågorna valde jag att intervjua några lärarkollegor om deras uppfattning 
om reformens inverkan på betyg och undervisning. Intervjuerna dokumenterades genom 
ljudinspelning och transkriberades sedan till textdokument. Vid tolkning och analys av 
utsagorna har tre metodologiska hjälpmedel kommit att brukas. Meningskoncentrering har 
använts för att behålla kärnan i uttalanden utan att avslöja detaljer om lärarens 
ämnesinriktning. Ett hermeneutiskt perspektiv har praktiserats för att tolka det som sagts och 
handlingsteori utifrån von Wrights fyra determinanter har använts för att ytterligare komma åt 
bevekelsegrunderna bakom utsagorna. 

Sex lärare har intervjuats och nästan samtliga anser att det har blivit svårare att nå högsta 
betygsnivån i deras kurser efter gymnasiereformen 2011. I övrigt framgår att den nya 
betygsskalan uppskattas, medan det faktum att samtliga betygskriterier ska vara uppfyllda för 
att nå en viss betygsnivå omtalas med viss motvilja. Flera lärare känner sig också allt för 
styrda av de nya kursplanerna och tycker det är svårt att hinna med kursen inom tilldelad 
lektionstid. Jag lanserar själv hypotesen att de kanske saknar vissa saker de ser som väsentliga 
för ämnet, därför att de faktiskt fått utgå då de inte varit utvärderingsbara. För övrigt är 
fortbildning i seminarier den enda kortsiktiga lösningen jag kan se för att komma närmare en 
likvärdig betygsättning. Samtidigt efterfrågar jag ett mått på när likvärdighet faktiskt kan 
anses vara uppnådd. 
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Swedish school has been subject to a lot of criticism during many years. Much has been about 
poor academic achievement, grade inflation and the lack of equivalence in ratings. When the 
reform in 2011 was launched, with the aim of overcoming these particular problems, clearly 
formulated knowledge requirements was to increase the equivalence and a new grading scale, 
with more steps would motivate diligent study and combined with the clearified knowledge 
requirements would also curb grade inflation. The purpose of this study is to investigate if it 
has become more difficult to reach the highest grade level and if grade inflation may be 
stopped, but also if there were other implications for teaching. Was it, for example, also 
harder to reach the limit for approval?  

To seek answers to these questions I have choosen  to interview some colleagues about their 
perception of the impact of the reform on grades and teaching. The interviews were 
documented by audio recording equipment and then transcribed into text documents. In the 
interpretation and analysis of the statements has three methodological tools been used. 
Meaningconcentration has been used to retain the essence of statements without revealing 
details about the teacher's subject area. A hermeneutic perspective has been practiced to 
interpret what was said and actiontheory based on von Wright's four determinants have been 
used to further access the motives behind the statements.  

Six teachers were interviewed and almost all believe that it has become more difficult to reach 
the highest grade level in their courses after the reform in 2011. Also, it appears that the new 
grading scale is well recieved, while the fact that all the grading criteria must be met in order 
to achieve a certain grade level, is met with some aversion. Several teachers also feel 
themselves controlled by the new syllabuses and find it difficult to keep up with the course 
within the allotted class time. I launch my own hypothesis that they might miss certain things 
they see as essential for the subject because they were omitted when they were not considered 
possible to evaluate. Training seminars is the only short term solution I can see to get closer 
to an equivalent rating. I would also like to se a measurement of when equivalence can 
actually be considered as reached. 
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Inledning 
 

Det finns många motsägelsefulla delar i en lärares uppdrag och flera skulle kunna vara 
intressanta att forska kring. När gymnasiereformen genomfördes 2011 gav det, som alla 
nyordningar, givetvis upphov till mycket extra jobb. Det gav också upphov till många frågor 
och funderingar och inte så lite diskussioner kollegor emellan. Frågan om betyg och den 
påverkan på kursinnehåll och undervisningens förutsättningar, som de kan utöva, har 
intresserat mig under lång tid. Att jämföra statistik och se om betygsmedelvärdet gick upp 
eller ner med en eller annan procentenhet, kändes inte som en spännande forskningsansats. 
Det ger egentligen inga svar på varför, utan speglar bara ett matematiskt faktum.  

Det talades mycket om betygsinflation och behovet av förtydligade kursplaner för att 
likvärdigheten i betygsättningen måste öka innan reformen väl sjösattes 
(Utbildningsdepartementet, 2008). Frågan om ändringar i förutsättningarna för 
betygssystemet och utformningen av kursplanerna också kan få oanad effekt på 
undervisningen och lärares sätt att arbeta och resonera, kan sägas utgöra grunden till det valda 
syftet. Om avsikten med reformen var att öka likvärdighet i bedömning och komma ifrån 
fortsatt betygsinflation, samtidigt som den förväntades leda till förbättrade studieresultat 
överlag, är det förstås intressant att veta om det verkar kunna bli så. Men är det kanske så att 
strävan mot att nå ett av målen kan ha ett pris, som minskar möjligheten att förverkliga ett 
annat? 

Valet föll på att göra en studie baserad på intervjuer med mina egna kollegor på den egna 
arbetsplatsen. Det är en ”gräv där du står” ansats, som inte verkade vara så vanlig. Att en 
lärarstuderande gör sin undersökning på praktikplatsen är säkert ganska vanligt, men att en 
lärarstuderande kan göra en undersökning på den arbetsplats där han varit verksam i femton 
års tid, torde vara något ovanligare.  

Forskningen vill ge insikt i hur några lärare tänker kring de krav som gymnasiereformen 
ställer på dem vid bedömning och betygsättning och låta dem med egna ord jämföra med den 
tidigare läroplanen. Ansatsen stannar inte vid bedömning och betyg, utan försöker också 
utröna hur ändrade krav påverkar planering av undervisningen och hur lärarna anser att 
villkoren för eleverna kan ha förändrats. Insikter av det här slaget kan vara till nytta för den 
som studerar bedömning och betygsättning i allmänhet, liksom för den som studerar 
gymnasiereformen ur andra infallsvinklar. Även för de intervjuade lärarna kan det vara av 
intresse att veta lite om hur kollegor tänker kring frågor som kanske inte alltid hinner dryftas 
så ofta i vardagen. 
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Bakgrund 
 

Som bakgrundsmaterial till studien finns först nedan en sammanfattande historik över 
betygssystemen i Sverige. Så följer en redogörelse för de funktioner som betygen förväntas 
fylla i samhället och för individen, med viss orientering om historisk inverkan. Därefter följer 
en betraktelse över styrformer, med betoning på mål och resultatstyrning. Så ett avsnitt om 
läroplansteori och slutligen en orienterande jämförelse av karakteristiska drag hos 
läroplanerna LPF 94 och GY2011.  

 

Betygen 
Hur och när betyg ska ges i skolan, liksom olika uppfattningar om betygssystemets 
utformning, har länge varit centrala ämnen i skoldebatten. Parallellt med diskussionerna om 
hur systemet ska se ut och fungera har det också funnits en debatt om betyg överhuvudtaget är 
nödvändiga. En rörelse för deras avskaffande bildades i Sverige på 1970-talet och beskrivs av 
Lundahl i antologin ”Sporre eller otyg – om bedömning och betyg” (Petterson, 2007). Den 
var starkt inriktad på att förändra skolan på många andra områden än bara betygen och 
egentligen en rörelse för samhällsförändringar i stort. Betygen är likväl kvar, men de 
bakomliggande premisserna för betyg och bedömning har förändrats en hel del över tid. 

 

Betygens historia 
Betygsberedningen (Utbildningsdepartementet, 2008) använder i sin sammanfattning av 
betygens historia i Sverige tre benämningar på de system som kommit till användning. Det 
betygssystem som gällde fram till vårterminen 1962 har man valt att kalla ”Det absoluta 
betygssystemet”. Då användes en skala med bokstäver från A till C, där begreppen 
”underkänd” och ”icke fullt godkänd” förekom och betecknades med C respektive 
bokstavsparet BC. Högsta betyget var A och mellanstegen var: a, AB, Ba och B. Förutom 
ämnesbetyg förekom också betyg i ordning och uppförande. Det förra hade stegen A till D, 
där A var det högsta, medan det senare endast brukade bokstäverna A till C, återigen med A 
som högsta steg. 

Kritik förekom mot systemet och växte sig med tiden allt starkare. Den huvudsakliga 
invändningen grundade sig på att det inte fanns tydliga anvisningar om vilka kunskaper som 
krävdes för ett visst betyg och att de därigenom riskerade att bli orättvisa då en enskild 
lärarens bedömning lätt kunde skilja sig från en annans. (Utbildningsdepartementet, 2008) 
Vid införandet av ett nytt betygssystem istället för ”Det absoluta”, valde man dock under 
utredningen att inte i någon högre grad fokusera på tydligare anvisningar kring 
kunskapsnivåer. (Selghed, 2011) Istället kom ”Det relativa betygssystemet” att utgå från en 
teori om att den så kallade normalfördelningskurvan kan användas för att visa hur 
begåvningen hos ett stort antal individer fördelar sig. Möjligen kan utländska erfarenheter ha 
inverkat då betyg enligt normalfördelningskurvan infördes i den norska folkskolan redan 1939 
(Gro Hanne Aas i Pettersson, 2007) Eftersom proportionerna är kända kan eleverna 
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rangordnas enligt de givna värdena. Enligt betygsberedningens rapport 
(Utbildningsdepartementet, 2008) användes till en början något mer godtyckliga 
fördelningstal i svenska folkskolan på det gamla bokstavssystemet. Från 1962 skedde 
betygsättning enligt skalan från ett till fem, där fem utgjorde det bästa betyget. Begrepp som 
”Icke Godkänt” eller ”underkänt” användes inte uttalat, även om lägsta betyget förstås 
signalerade bristfälliga kunskaper. Det relativa betygssystemet enligt 
normalfördelningskurvan infördes den 1 juli 1962 och då förekom fortfarande betyg i ordning 
och uppförande vilka alltjämt betecknades med bokstäver. Dessa avskaffades dock när den 
nya läroplanen för grundskolan – LGR69 – infördes 1970. Antalet tillfällen när betyg gavs 
minskades också i samband med detta. Med ännu en ny läroplan - LGR80 – minskades 
betygstillfällena ytterligare till att bara gälla åttonde- och niondeklassarna. Motsvarande 
system tillämpades i gymnasiet i och med LGY70, som alltså infördes 1970.  

Kritiken mot det relativa betygssystemet bestod dels i de orättvisor som uppstod när 
fördelningskurvan ibland kunde tillämpas inom ett så litet urval som en enskild klass, istället 
för en given årskurs över hela riket. (Utbildningsdepartementet, 2008) Också ett 
ifrågasättande av själva användandet av den matematiska modellen som grund för systemet 
förelåg. Ytterligare ett problem var att det inte kunde ge absoluta uppgifter om kunskaper utan 
endast dess relationer inom en given grupp. Därigenom fanns heller ingen möjlighet att se om 
kunskaperna inom populationen förändrades över tid. Andra förändringar i samhället ledde 
också till förändrade sätt att resonera kring styrning av verksamheter. Selghed (2011) lyfter 
fram övergången från regelstyrning till målstyrning av skolan som ett exempel på detta.  
Andersson (2002) menar att det främst hängde samman med den nya ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommuner, när det gällde styrningen över den svenska skolan. Han nämner 
också tidigare framgångsrika försök med målrelaterade betyg på vissa av gymnasieskolans 
praktiskt inriktade linjer. När således det ”Mål och kunskapsrelaterade” betygssystemet tas i 
bruk under hösten 1994, genom de nya läroplanerna LPO94 och LPF94, innebär de ett delvis 
nytt sätt att tänka vid betygsättningen.  

Regelstyrningen som karakteriserade de tidigare systemen hade tämligen detaljerat talat om 
vad som skulle läras ut i skolan. Ofta också hur det skulle göras. Nu ersattes de föreskrifterna 
av kunskapsmål i de olika kurserna som svarade mot givna betygsnivåer. Hur läraren skulle få 
eleverna att nå dit reglerades i princip inte. Betygsstegen som kom att användas var G, VG 
och MVG. (Utbildningsdepartementet, 2008) Dessa är förkortningar och kan utläsas: 
Godkänt, Väl Godkänt samt Mycket Väl Godkänt. I gymnasiet förekom också IG – Icke 
Godkänt. Det ska också sägas att ursprungsformuleringarna löd ”godkänd”, men att de 
sedermera ändrades till det mindre personligen utpekande ”godkänt”. Detta som en betoning 
av att det inte var eleven utan dennes kunskaper som avsågs.  

I samband med det mål och kunskapsrelaterade betygsystemets införande sattes också 
behörighetskrav upp för att en elev som gått ut grundskolan skulle kunna antas till en 
gymnasieutbildning (Måhl, 1998). Tidigare hade alla som ville kunnat söka till en 
gymnasielinje. Intagningen reglerades av antalet sökande och deras betygsmedelvärden. En 
linje med färre sökande än antalet tillgängliga platser stod i princip öppen för alla som 
avslutat grundskolan, oavsett betygsresultat. Samtidigt som en gräns för godkännande 
infördes i betygssystemet skärptes alltså kraven för att få en plats på gymnasiet. 

Kritiken mot detta system har varit mångfacetterad och ska beröras mer ingående nedan. Det 
som främst kom att beaktas vid införandet av nuvarande system var önskemål om fler 
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betygssteg och tydligare kriterier i en strävan att därmed uppnå ökad likvärdighet vid 
betygssättning. Det betygssystem som vi har idag och som trädde i kraft under höstterminen 
2011 är alltså också det ett mål och kunskapsrelaterat system. Då syftet med den här studien 
är att jämföra lärares syn på betyg och bedömning utifrån de båda mål och kunskapsrelaterade 
systemen ska de senare behandlas utifrån deras mer detaljerade uppbyggnad. I denna korta 
historik är det dock tillräckligt att konstatera att den uppenbara skillnaden mellan dem är 
antalet betygssteg och deras benämningar. (Utbildningsdepartementet, 2008) Skalan går nu 
alltså från F till A, där A utgör högsta betyget och F är ett uttryck för att de uppvisade 
prestationerna inte är tillräckliga för att godkännas. E är alltså lägsta godkända nivå. 
Samtidigt skärptes behörighetskraven för en gymnasieplats ytterligare. 

Betygens funktion 
När det gäller betygens roll och vilka funktioner de fyller i samhället, brukar tre huvudsakliga 
syften anföras (Wikström, 2007). De ska fungera som urvalsinstrument till högre studier, 
motivera till goda prestationer och informera om uppnådda kunskapsnivåer.  

Det som länge framhölls som viktigaste argumentet för betygens fortsatta användning är deras 
sorterande funktion bland de som önskar gå vidare till högre studier. Vid tiden för 1940 års 
skolutredning (via Andersson, 1999, sid 24) var det vanligt med olika specialutformade tester 
för de som sökte arbete vid såväl statliga som privata företag.  En motivation för att använda 
skolbetyg i urvalsprocessen istället var att det ansågs öka jämlikhet och demokrati. Allt dock 
under förutsättning att betygen kunde göras rättvisa och objektiva. Om antalet platser är färre 
än antalet sökande så måste på något sätt ett urval kunna göras. Utbyggnaden av 
gymnasieskolan har medfört att platserna på merparten av gymnasieprogrammen idag 
tenderar att vara fler än antalet sökande. Vid betygsberedningens arbete inför övergången till 
det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet menade de också att kriterierelaterade betyg 
är olämpliga för urval till fortsatta studier. (Selghed, 2011) De föreslog därför att alla elever 
skulle erbjudas sitt förstahandsval till gymnasieskolan. Så blev det, som bekant, inte. Det 
förekommer fortfarande konkurrens om platserna till vissa åtråvärda gymnasieutbildningar, 
även om det blivit allt mer vanligt att det är gymnasieskolorna som konkurrerar om eleverna. 
För högskolestudier fungerar gymnasiebetygen som ett viktigt urvalsinstrument och även om 
möjligheten finns att göra högskoleprovet och söka i en särskild kvot för det, så föreligger 
ändå krav på att vissa gymnasiekurser ska ha fullgjorts med minst lägsta godkända betygsnivå 
(Skolverket, 2011A). Det gäller även de flesta eftergymnasiala utbildningar med intagning 
genom arbetsprover eller andra former av inträdesprov. På högskolor och universitet finns 
alltjämt också skarp konkurrens om t.ex. platserna på läkarutbildningar.  

Betygen har också tillmätts förmågan att motivera till flitigare studier för att uppnå ökade 
kunskaper och därigenom bättre betyg. I skolutredningen 1945 (via Andersson, 1999, sid 25) 
framhölls att ”alla slags prestationer påverkas gynnsamt av tävlan” och en jämförelse med 
idrotten gjordes. Hur stor andel av eleverna som skulle gynnas i detta avseende av betygens 
existens, är omstritt, liksom om det inte också finns en väsentlig andel som missgynnas. 
Kritiken kvarstår, men grundlades starkast på det relativa betygssystemets tid då en strävan att 
nå högre betyg också betydde att eleverna i princip tävlade med varandra om bästa platserna i 
rangordningen (Pettersson, 2007). En annan invändning är att det inte heller är givet att 
strävan efter högre betyg leder till ökade kunskaper i allmänhet, utan kanske bara inom exakt 
de mätbara områden som premieras med högre betyg. Wikström (2007) framhåller att den 
motiverande funktionen inte anses vara signifikant beroende av om ett relativt eller mål och 
kriteriebaserat betygssystem används. 
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Betygssystemets utformning är till stor del beroende av vilken kunskapssyn som ligger till 
grund för skolans utformning som helhet (Selghed, 2007). Med minskat intresse för rena 
faktakunskaper och ökat fokus på kunskapande processer har också nya sätt att bedöma växt 
fram. Det har också något nyanserat möjligheten till betyg som motivationsfaktor. Från en 
äldre praxis att ett visst kunskapsområde bedömdes med ett prov på slutet där betyget på detta 
moment fastställdes och sedan inte berördes vidare har utvecklingen gått till kontinuerlig 
bedömning och återkoppling till eleven, vid ett större antal tillfällen, medan momentet berörs 
och där bedömningen är så kallat formativ. (Lindström & Lindberg, 2002). Den formativa 
bedömningen innebär en växelverkan mellan undervisning och bedömning där varje 
bedömningstillfälle ska ge insikt om nuvarande nivå, men framförallt om vad som behöver 
förändras eller förbättras och hur eleven kan gå tillväga för att nå en högre nivå eller 
upprätthålla den aktuella. Likväl kommer alltid en tidpunkt då en slutlig summerande 
bedömning måste göras för att kunna sätta ett betyg.  

Betygen har också till uppgift att informera om uppnådd kunskapsnivå. (Andersson, 1999) 
Eleven själv, men också dennes vårdnadshavare kan vilja få dokumentation på hur studierna 
gått. Även arbetsgivare kan förstås också efterfråga betygsresultat inför en eventuell 
anställning. Det framgår att det vid tidigare skolutredningar funnits tankar om olika typer av 
tester och omdömen som skulle komplettera betygen. (Andersson, 1999) De kom emellertid 
aldrig längre än till förslagsstadiet. Vad gäller den formativa bedömningen enligt ovan så har 
den endast en koppling till informationsvärdet, så länge betyget inte är slutgiltigt. (Lindström 
& Lindberg, 2002) Ett terminsbetyg på högstadiet kan således ha ett informationsvärde som 
kan ha en roll i en fortsatt formativ lektionsbedömning. Är det däremot ett slutbetyg från 
grundskolan eller ett kursbetyg i gymnasiet så är informationsvärdet i princip statiskt.  

Ännu en dimension av betygens informerande funktion kan urskiljas. I ett globaliserat 
samhälle och kanske med EU-medlemskapet som starkaste pådrivare under senare år, har 
internationella kunskapsmätningar kommit att spela en allt mer framträdande roll även i vår 
nationella utbildningspolitik (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). Mätningarna berör dock 
bara vissa utvalda ämnen och det är i regel inte ämnesbetygen som jämförs utan resultaten av 
nationella- eller för undersökningarna särskilt utformade prov. Indirekt har dessa mätningar 
dock betydelse för t.ex. anpassning av ämnesinnehåll för ökad jämförbarhet, vilket i sin tur 
kan påverka läroplanen och betygskriterierna. En mer direkt påverkan vid utformningen av 
betygssystem kan också utgöras av önskemål om jämförbarhet för betyg över 
nationsgränserna inom främst EU-området. Det är alltså inte bara eleven själv, dennes 
föräldrar eller en presumtiv arbetsgivare, som betygen anses ha ett informationsvärde för. En 
viktig aspekt i sammanhanget är att ett relativt betygssystem i princip inte kan ge någon 
information om förändringar i studieresultaten över tid. (Wikström, 2007) Ett mål och 
kriteriebaserat betygssystem ger däremot sådana möjligheter till jämförelser. 

Selghed (2011) pekar också på själva betygssystemets funktion som styrinstrument. 
Styrningen över vad som ska ingå i skolans uppdrag i stort liksom innehållet i de enskilda 
kurserna, sker givetvis i huvudsak med hjälp av dokument som skollagen, ämnesplanerna och 
programmålen, men styrningen genom betygssystemets utformning måste också påverka 
åtminstone kurs- och ämnesplaner eftersom det är i dessa kunskapskraven för de olika 
betygsstegen återfinns. Selghed (2011) påpekar forskarsamhällets enighet om att statens 
styrning av skolan handlar om att kunna påverka den i en viss riktning. Samtidigt framhåller 
han svårigheterna för beslutsfattarna i att kunna förutse utfallet av nya reformers faktiska 
genomförande i den rådande skolverkligheten. När nya idéer förväntas genomsyra 
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undervisning, bedömning och betygsättning, så gör de det i varierande grad och alltid i 
relation till de tidigare rådande synsätten inom varje institution, som har att detaljutforma 
eller genomföra dem.  

 

Styrformer 
Det betygssystem som infördes 1994 och reformerades 2011 bygger på idén om målstyrning. 
Denna styrmetod omfattar inte specifikt betygssystemet som sådant utan återspeglas även i 
skollagen, läroplanerna och de dokument som styr programinriktningar och kursutformningar. 
Det återfinns även inom grundskolan och Komvux, men denna studie omfattar endast 
gymnasiet. Det är två system med många likheter, men också en rad skillnader både i faktisk 
utformning, och i den bakomliggande idéstrukturen. 

Målstyrningens principer 
Målstyrning ställs ofta mot regelstyrning för att kunna göra tydliga jämförelser och för att 
skolsystemet kan sägas ha gjort resan från det förra till det senare under slutet av 1900-talet 
(Selghed, 2011). Vid Regelstyrning finns regler för vad som ska göras och ofta hur det ska 
göras. Ibland finns också föreskrifter om vad som inte får förekomma. Målstyrning 
karakteriseras av att inte reglera vägen till målet. Föreskrifter beskriver målen inte hur de ska 
uppnås. (Linde, 2012) När skolväsendet avreglerades fram till början av 1990-talet blev en 
ramlagstiftning i kombination med målstyrning lösningen för att minska ett allt snårigare 
regelverk i ett samhälle präglat av en allt högre utvecklingstakt (Selghed, 2011). När så 
målstyrning infördes i läro- och kursplaner på såväl grundskola som gymnasium till läsåret 
1994-95, flyttades också större del av ansvaret nedåt i organisationen.  

Maltén (1997) nämner flera olika styrformer, delvis hämtade från näringslivet, som i olika 
grad är tillämpbara på styrningen av skolan. Regelstyrningen, som nämnts ovan och alltså i 
huvudsak tillämpades före skolreformerna 1994, kan i sin tur delas upp i en juridisk styrning 
och en ekonomisk styrning. Skollag och förordningar reglerar de juridiska kraven.  
Tilldelningen av ekonomiska medel, som vid hög grad av regelstyrning brukar ha detaljerade 
föreskrifter för deras fördelning mellan olika aktiviteter, skapar också de sina ramar. Vidare 
har, enligt Maltén (1997), även programstyrning tidigare varit vanlig via läroplanernas och 
kommentarmaterialets blandning av bindande och rådgivande formuleringar. 
Programstyrning karaktäriseras av förordningar och reglementen, som utgör vägledning för 
verksamheten på lägre nivåer.  

Målstyrning, som alltså infördes i och med skolreformerna 1994, karakteriseras, enligt Maltén 
(1997) av att övergripande mål för ett verksamhetsområde formuleras, medan specificeringen 
av delmål överlåts till aktörerna, liksom vägarna att nå dessa mål. Boken skrev han kort efter 
reformen 1994 och han formulerar det som att ”dagens skola kännetecknas mer och mer av 
målstyrning”. Han noterar dock att målstyrningen inte regerar ensam utan att det rör sig om en 
kombination av mål och resultatstyrning, där verksamheten utvärderas genom nationella 
kunskapsprov och andra kontrollfunktioner. Det kan även inom målstyrningen finnas grader 
av andra styrformer. Skollagen utfärdas av riksdagen (Maltén, 1997) och regeringen har att 
utfärda förordningar, fastställa läroplaner och andra dokument, som ändå utgör en grad av 
juridisk styrning. Likaså tilldelas ekonomiska medel av staten och skolornas huvudmän, som 
sätter ramar, om än mindre detaljerade och riktade än på regelstyrningens tid. 
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Det är vanligt att man skiljer på uppnåendemål och strävansmål. (Måhl, 1998) 
Uppnåendemålet förväntas vara formulerat så att det går att entydigt mäta om det har nåtts 
eller inte. I princip alla betygskriterier för givna nivåer anses höra dit. Strävansmålet får vara 
något mer abstrakt och i den mån resultatet mäts från en gång till en annan så är det mer en 
fråga om i vilken grad man närmat sig detsamma. Här kan frågor om trivsel och 
värdegrundegrundsbaserade mål tjäna som exempel. 

Från deltagande målstyrning till ökad reglering 
Att uppfylla målen är sedan 90-talet en angelägenhet för alla i skolan. Modellen kallas ofta 
för deltagande målstyrning (Selghed, 2011). Det innebär, enkelt uttryckt, att målen är 
formulerade på ett övergripande plan och i så generella termer att de i princip måste 
konkretiseras innan de kan användas praktiskt. Idén var att lärare inom samma ämne skulle 
hjälpas åt att utforma det konkreta innehållet i kurserna ute på respektive skola. Selghed 
(2011) noterar dock att det i realiteten varierade så mycket lokalt att det ibland kom att ligga 
helt på enskilda undervisande lärare. Huvudmannaskapet för skolenheterna förändrades också 
under 1990-talet så att kommunerna såväl som privata företag kom att överta det lokala 
ansvaret för driften av skolor. 

Med de nya läroplanerna ändrades en del förutsättningar i målstyrningen. Linde (2012) anser 
att målstyrningsprincipen är helt borttagen i de nya läroplanerna genom att både mål att uppnå 
och att sträva mot är frånvarande i dem. Även benämningen mål uteslöts i de nya 
kursplanerna. Selghed (2011) karaktäriserar däremot både de gamla och nya betygsystemen 
som mål och kunskapsrelaterade. Här är jag enig med Selghed. Det kan knappast 
karakteriseras som en deltagande målstyrning längre då den centrala styrningen är påfallande 
mycket starkare, men det är för den skull inte så att målstyrningen helt har övergetts. 
Kunskapskraven i de nya kursplanerna är i praktiken mål som ska uppnås för 
korresponderande betygssteg och som måste tolkas av lärarna för att kunna tillämpas. 
Föreskrifterna om vad t.ex. rektor och lärare ska ägna sig åt och ansvara för är utformade som 
mål, även om benämningen inte används. Med Malténs (1997) styrformer i åtanke är det dock 
så att resultatstyrningen ökat genom fler nationella prov och även programstyrningen torde ha 
ökat, med tydligare kravformuleringar i läroplanerna. 

 

Läroplanerna 
Grunden i ett betygssystem måste i allmänhet utgöras av en läroplan. Linde (2012) formulerar 
grunden till dess uppkomst så här:  

….När utbildning och undervisning sker i organiserade former som i skolor och institut, 
och inte bara genom iakttagelser och formning av vanor i arbete och vardagsliv, då 
uppstår med nödvändighet behovet av att välja ut och organisera det som ska gälla som 
kunskap värd att förmedla….(Linde, 2012, sid 7).  

Läroplanerna i dagens skola liksom även ämnesindelningen som sådan har mycket av sin 
grund redan i antikens Grekland och filosofin har genom århundraden ofta styrt vad som 
ansågs nödvändigt att studera. Därtill har samhällets behov och de styrandes preferenser 
kommit att prägla läroplanerna i olika skolformer över tid. Kunskapsfilosofisk ståndpunkt och 
vilken tolknings-”skola” en forskare ansluter sig till gör att det enligt Sundberg (Englund, 
Forsberg och Sundberg, 2012) kommit att uppstå många olika inriktningar inom svensk 
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läroplansforskning. I samma antologi beskriver Ulf P. Lundgren framväxten av läroplansteori 
som något av en växelverkan mellan områdena filosofi, psykologi och pedagogik.  

Läroplansarenor 
Urvalet av stoff har Linde (2012) valt att betrakta i tre delar, som han kallar arenor. Den första 
delen är formuleringsarenan, där läroplanen formuleras. Nästa steg är transformeringsarenan 
där lärare och rektorer tolkar den och bryter ner den till konkret lektionsplanering, men även 
kanske behov av temadagar och liknande. Det tredje steget är realiseringsarenan där de 
planerade lektionerna faktiskt genomförs och vad de enskilda eleverna har för behållning av 
dem. Det finns också exempel på att endast två arenor används. (Englund, Forsberg & 
Sundberg, 2012) Formulering av läroplanen har då hanterats för sig, medan realisering har fått 
stå för även de delar som Linde (2012) valt att särskilja som transformering.  

Formulering av läroplanen 
Det finns olika principer för urval av stoff, läroplanskoder. Linde (2012) ger sex exempel på 
koder, medan Lundgren (Här i: Englund, Forsberg & Sundberg, 2012) nöjer sig med fem. 
Den sjätte – den demokratiska läroplanskoden - beskriver dock Linde (2012), som en 
filosofisk konstruktion som ännu aldrig praktiskt realiserats. Han menar också att det går att 
reducera huvuddragen i den modernare politiska debatten om utbildningens innehåll till tre 
koder. En vetenskapligt-rationell kod, som syftar till en vetenskaplig världsbild och en 
genomtänkt livsåskådning, en nyttokod med syftet att människor praktiskt ska kunna behärska 
yrkes- och vardagslivet och en politisk kod som vill styra hur medborgarna formas i sitt 
samhällstänkande.  

Det går inte att självklart säga vilket eller vilka partier som företräder en viss specifik kod 
eller vilken grad av mixade koder de skulle föredra. Den politiska koden tenderar dock, enligt 
Linde (2012), att omhuldas av de för tillfället regeringsbärande partierna, eftersom de har 
makten att utforma innehållet i den, medan oppositionen då kan vilja tona ner vikten av 
densamma. Det är nämligen endast skollagen som är underställd riksdagsbeslut medan 
läroplaner fastställs av regeringen (Maltén, 1997). Utifrån att Alliansen haft regeringsmakten 
under den nya läroplanens införande finns det alltså goda skäl att förvänta sig att den starkt 
präglas av en syntes av de fyra partiernas ideologiska bas.  

Henrik Román (Här i Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010) har studerat bedömningspolitiken 
under nästan tjugo års tid hos tre riksdagspartier: Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Folkpartiet. Han fann att även om Socialdemokraterna traditionellt har haft en avoghet mot 
betyg och kunskapstest, medan de båda borgerliga partierna i studien istället ivrat för mer av 
det slaget, så har samtliga partier kommit att bejaka den internationella trenden med mer 
jämförande mätningar av skolprestationer. För det krävs en ökad centralisering och en strävan 
mot stärkt kontroll och mer preciserad kunskapsförmedling. Det kan sägas vara det som 
präglar läroplan och övriga styrdokument ända ner på kursnivå, efter skolreformerna 2011. 

Trenden fanns dock redan tidigare. När Christian Lundahl och Eva Forsberg skriver om 
kunskapsbedömningar i 1990-talets läroplaner, i antologin ”Skolans kontrollregim” (Forsberg 
& Wallin, 2006), så konstaterar de att när utredningar försökt närma sig problemet med att 
skolans resultat är så mycket mer än det enkelt mätbara har tendensen varit att avgränsa 
snarare än att ta itu med det. Deras tes är att svårigheten att åstadkomma valida resultat lett 
fram till att läroplanen i stället anpassas till de resultat som går att få fram. Ambitioner har 
inte saknats men de har helt enkelt inte nått fram.  
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Transformering av läroplanen 
Transformeringen sker, enligt Linde (2012), när läroplanen tolkas av lärarna för att kunna 
användas i undervisningen. Denna tolkning kan påverkas av en rad olika faktorer. Linde tycks 
här företräda en tämligen pragmatisk syn på att det faktiskt sker en omtolkning. Han nämner 
möjligheten att de som formulerat läroplanen skulle kunna se varje avvikelse från den som ett 
begånget misstag. Ett fel som inte får förekomma och som det måste vidtas åtgärder för att 
rätta till. Han framhåller till detta synsätt alternativet att mer se läroplanen som riktlinjer för 
en önskad inriktning och att en vetskap kan behöva finnas om att avvikelser kommer vara 
oundvikliga då det finns många faktorer som påverkar det slutliga resultatet. Selghed (2012) 
är inne på samma linje när han påpekar forskarsamhällets förståelse för trögheten i att 
genomföra förändringar i en institution som den svenska skolan. Denna pragmatiska 
inställning är möjligen en förutsättning för att överhuvudtaget studera läroplaner som 
utformade, tolkade och tillämpade på tre olika arenor.  

Flera möjligheter står till buds för att vetenskapligt studera transformeringsarenan. En vanlig 
metod är enligt Linde (2012), att analysera en eller ett par inflytelserika faktorer. Sådana 
faktorer kan vara sociala fenomen i samhället, som genom lärarnas tolkningar kan få större 
inflytande på undervisningen än de direkt har tilldelats i läroplanen. Även att olika skolämnen 
bottnar i olika traditioner, vilket kan påverka undervisningsmetoder och kursinnehåll, då 
lärarna anses vara de som i någon grad för traditionerna vidare. På samma sätt kan 
utformningen av läromedel och stoffurvalet i dem styra det som förmedlas på lektionerna. 
Även lärarens egna preferenser och de metoder och det stoff denne behärskar bäst, respektive 
inte behärskar alls, kommer att ha inflytande över vad som förmedlas i klassrummet.  

Så kallade öppna läroplansstudier medger en friare koppling till vilken eller vilka av ovan 
nämnda faktorer som ska studeras. (Linde, 2012) Klassrumsobservationer över tid parat med 
intervjuer med lärare och elever, där studien normalt också omfattar realiseringsarenan, 
brukar då vara grunden för stoffinsamlingen. Faktorer kan sedan väljas utifrån tendenser i de 
genomförda intervjuerna. Handlingsteori, som tillämpas i den här studien och närmare 
beskrivs under teoretiska och metodologiska utgångspunkter nedan, kan också komma till 
användning då transformeringsarenan studeras. Handlingsteorin används, enligt Linde (2012), 
för att studera sådant som kan vara föremål för mänsklig påverkan. Den tar sin utgångspunkt i 
att en människa har en intention att uppnå ett visst mål genom sitt handlande, men tar också 
hänsyn till att yttre omständigheter kan göra att målet trots allt inte uppnås. Den lämpar sig 
väl för att analysera utsagorna då lärare eller elever intervjuats.  

Realisering av läroplanen 
Realiseringen av läroplanen är starkt beroende av den enskilde läraren och dennes interaktion 
med eleverna. Hur eleverna tillägnar sig stoffet är också av avgörande betydelse. Linde 
(2012) väljer att lyfta fram klassrumsspråket som ett för skolsituationer speciellt sätt att 
kommunicera. Han syftar då främst på det faktum att läraren fungerar som en slags enväldig 
ordförande som inte behöver ta hänsyn till en normal talarordning, utan alltid kan ha ordet på 
sina villkor och därtill ställa frågor som denne redan vet svaret på. Linde (2012) visar här 
också på forskning om begreppen styrgrupp och lotsning. För övrigt kan flera av de metoder 
och arbetssätt som används för studier av transformeringsarenan och som redogjorts för ovan, 
i princip också användas för studier av realiseringen av läroplanen. Pia Skott talar i antologin 
”Vad räknas som kunskap? (Englund, Forsberg och Sundberg, 2012) också om en 
återkoppling från realiseringsarenan, eller egentligen samtliga arenor till, formuleringsarenan 
i ett steg som hon kallar reformuleringsskedet. Det representerar det steg i vilket de som är 
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satta att utforma en ny läroplan väljer att blicka tillbaka på gamla läroplaner och hur 
realiseringen av dem har utfallit när de drar upp riktlinjerna för en skolreform. I enlighet med 
mål och resultatstyrningen kan här också inbegripas mätningar av resultat i t ex pisa 
undersökningen och motsvarande (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). Det som då mäts är 
emellertid särskilda prov, som kanske bara delvis eller inte alls hör till den egentliga 
undervisningen enligt läroplanen. 

 

Begrepp och skillnader mellan läroplanerna LPF94 och GY 2011. 
En förklaring av centrala begrepp i de båda studerade betygssystemen och de bakomliggande 
läroplanerna kan vara nödvändig för att ge en orientering om faktiska skillnader och likheter 
som refereras till i analysen av intervjuerna.  

Betygsbeteckningar 
En grundläggande skillnad som nämnts redan i den historiska genomgången om betygen i 
bakgrundsstycket ovan är hur betygen betecknas och antalet använda steg. Det äldre systemet 
använde förkortningarna G, VG och MVG, för godkända betyg och IG för icke godkända. 
Beteckningarna är som sagt förkortningar och skall utläsas: Godkänt, Väl Godkänt, Mycket 
Väl Godkänt samt Icke Godkänt (Ursprungligen Icke Godkänd, men den personsyftande 
skrivningen ändrades sedermera till det mer neutrala Icke Godkänt). Förkortningarna används 
konsekvent vidare i texten. 

Generellt sett har flera bestämmelser kring betyg som tidigare reglerades i läroplanen nu lyfts 
till att stå direkt inskrivna i skollagen. (Svensk facklitteratur, 2011) När det gäller det som 
tidigare kallades Projektarbete och som då reglerades och betygsattes i enlighet med sin 
kursplan, så har dess efterföljare Gymnasiearbetet nu fått en egen paragraf i skollagen och ett 
undantag från gängse betygsättning så att endast E eller F förekommer. Det är tekniskt sett 
inte längre att betrakta som en vanlig kurs. 

Program, ämnen och behörighet 
Liksom tidigare finns också en uppdelning i yrkes- och studieförberedande program 
(Skolverket, 2011A). Det som då kallades kärnämnen och som låg till grund för en allmän 
behörighet till högskolestudier, var då lika på samtliga program. Efter reformen heter det som 
motsvarar kärnämnena istället gymnasiegemensamma ämnen (GG-ämnen) och på 
yrkesprogrammen är inte alla de ämnen som fordras för en grundläggande 
högskolebehörighet längre obligatoriska. De kan däremot läsas som tillval, men fordrar då 
utökad studiekurs. Ett av kärnämnena var Estetisk verksamhet och det togs bort helt i 
samband med reformen. En obligatorisk kurs i historia och en tredje kurs i svenska infördes 
bland GG-ämnena. Viktigt att påpeka är också att alla inte läser exakt samma kurser i 
matematik och naturkunskap i det nya systemet (Skolverket, 2011B). Det är ett mycket 
märkligt grepp i en reform, som skulle främja ökad likvärdighet. Trots det anses de likvärdiga 
i grundläggande behörighet till högre utbildning och samma nationella prov ges i samtliga 
former av matematik ett.  

Kursdokument 
Uppbyggnaden är såväl före som efter reformen sådan att det först finns ett allmänt 
ämnesdokument giltigt för samtliga kurser som underställts detsamma (Skolverket, 2011B). 
Det inleds i de nya kurserna med en kort text som kan sägas beskriva nyttan och 
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tillämpningen i samhället av de kunskaper som ryms inom kurserna. Det kan sägas vara 
tydligt kopplat till en nyttoinriktad läroplanskod i de flesta fall (Linde, 2012). Rubriken 
”Ämnets syfte” följs av ett stycke löpande text om kunskaper och färdigheter som eleven 
förväntas förvärva genom studierna. Detta stycke inleder de äldre kursdokumenten medan de 
nyare kurserna alltså inleds med ett ”nyttostycke” enligt ovan. I de äldre kurserna finns sedan 
ett avsnitt om mål att sträva mot. I de nyare ses istället underrubriken ”Undervisningen i 
ämnet xx ska ge eleverna möjlighet att utveckla följande:” som följs av ett antal numrerade 
punkter med mer specificerade kunskaper och förmågor som systematiserar huvuddelen av 
det som nämnts ovan. 

Därpå följer ett eller flera kursdokument som först har namnet på kursen, omfattningen i 
poäng och kurskoden. Så följer ett kort stycke som preciserar vilka punkter i 
ämnesdokumentet som kursen omfattar och det är också vanligt att en eller flera punkter 
särskilt betonas. Under rubriken ”Centralt innehåll” finns en punktlista över det som ska ingå 
i undervisningen för kursen. Rubriken ”Kunskapskrav” ersätter den tidigare beteckningen 
”betygskriterier”. Här finns beskrivningar över allt som ska ha uppnåtts för att få betyget E, C 
eller A. För att nå betyget A ska samtliga kunskapskrav ha nåtts på den nivån. För att nå 
betyget B ska samtliga krav för C och övervägande delen av dem för A vara uppfyllda. I de 
äldre kursplanerna fanns från år 2000 kriterier för samtliga godkända betygssteg. 
Dessförinnan endast för G och VG. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att reformen har inneburit ett nytt betygssystem med andra 
beteckningar och ett utökat antal steg. Förtydligande av kursinnehållet har skett på en mer 
detaljerad nivå och betygskriterierna heter numera kunskapskrav som också de har 
standardiserats och detaljreglerats i större utsträckning. En rad andra förändringar har också 
skett varav de mer påtagliga huvudsakligen beskrivits ovan. Frågan är dock om reformen har 
fått inflytande på planering och genomförande av undervisningen och i så fall hur. Även och i 
synnerhet om den inverkat på betygsättningen och lärares och elevers arbetssituation i stort.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Grunden till det valda forskningsområdet har närmare förklarats i inledningen och ovan 
föregrips något av det som är av intresse att studera. Syftet och frågeställningarna nedan har 
utformats för att ge så öppna möjligheter, som möjligt vid intervjuerna, men ändå begränsa 
forskningsåtagandet till att beröra lärarnas uppfattning om konsekvenser av reformen, med 
särskild inriktning mot konsekvenser för betygsättning och bedömning. 

 

 

Syfte 
 

Att undersöka gymnasielärares uppfattning om skillnader i svårighet att uppnå högsta 
betygsnivån, samt hur dessa lärare anser att undervisningen i och bedömningen av jämförbara 
kurser i övrigt påverkats i och med införandet av gymnasiereformen 2011. 

 

 

Frågeställningar 
 

• Hur ser gymnasielärare på kraven för att nå de olika betygsnivåerna och då i synnerhet 
den högsta, i en jämförelse mellan motsvarande kurser före och efter reformen?  

• Hur ser gymnasielärare på konsekvenser för kursinnehållet och undervisningen i 
motsvarande kurser före och efter reformen? 

• Vilka konsekvenser för eleverna och skolverksamheten som helhet ser gymnasielärare, 
till följd av reformen? 
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Tidigare forskning 
 

Då denna studie ska baseras på intervjuer med lärare och deras uppfattning om 
gymnasiereformens inverkan på betyg, bedömning och undervisning och skolreformen 
genomförts relativt nyligen är det än så länge svårt att finna studier med liknande infallsvinkel 
som denna. Betygsinflation, försämrade resultat i internationella jämförelser och strävan efter 
ökad likvärdighet vid betygssättning, har ändå sagts vara de centrala orsakerna för att 
genomföra reformerna på skolområdet 2011. Resonemanget kring betygsinflation och 
likvärdighetssträvan har därför bedömts som relevant att belysa utifrån forskningshorisont.  

Utöver detta presenteras här två studier som åtminstone delvis, baserar sig på kvalitativa 
intervjuer och vars forskningsansats till väsentliga delar överensstämmer med denna. Den 
senare av studierna, en licentiatuppsats av Izabella Seger, blev tillgänglig först efter denna 
studies påbörjande, men ändå vid en tidpunkt då dess resultat och forskningsupplägg kunde 
berika och utveckla arbetet även om intervjuerna då redan var genomförda.  

Studiens mest centrala begrepp är betygsinflation, men egentligen inte för dess egen skull 
utan från infallsvinkeln att försöken att bekämpa den i GY2011, kanske kan ha fått andra 
följder än att bara de önskvärda. I den mån reformen förmodas vara framgångsrik eller inte 
när det gäller motverkandet av betygsinflation är emellertid också det av stort intresse. 

Begreppet betygsinflation och dess möjliga orsaker 
Begreppet betygsinflation (egentligen dess engelska motsvarighet ”grade inflation”) ses av 
Biggs och Kamber (2003), som ett mindre lyckat val av uttryck då fenomenet skiljer sig från 
inflation i ekonomiska termer. I betygssystem brukar nämligen såväl golv som tak existera i 
form av lägsta godtagbara och högsta möjliga nivå. Valutanivåer saknar i princip ramar. 
Ökade varukostnader kan kompenseras med ökade löner i ekonomiska system, men Biggs och 
Kamber (2003) argumenterar att det inte är möjligt att kompensera betygsinflation utan att se 
över hela betygssystemet. Begreppet är numera så etablerat att de dock viker sig för att det 
ändå måste få leva kvar. 

Skolverket publicerade 2012 ett PM om betygsinflation som är en sammanställning av 
forskning på området och statistik under drygt femton år. Den bygger också i hög grad på de 
slutsatser som kunde dras från ett forskarseminarium kring betygsinflation, som genomfördes 
på Skolverkets initiativ under hösten 2009. Definitionen av begreppet lyder där: 

….Med betygsinflation avses relationen mellan betygsutveckling och elevernas faktiska 
kunskapsutveckling där lärarnas genomsnittliga krav för ett visst betygssteg sjunker 
över tid. Betygsinflation kan alltså råda oavsett om betygen stiger, är oförändrade eller 
sjunker….(Skolverket, 2012, sid.1). 

I skrivelsen slås fast att det för gymnasieskolans del sker en påtaglig ökning av 
betygsmedelvärdet under perioden 1997 – 2002, varefter betygsnivån enligt Skolverkets 
mätningar varit relativt stabil. Det går även att se en ökning inom grundskolan. Den är mer 
konstant över längre tid, men ändå mindre sett till skillnaden i värden. Skolverket nämner 
också andra studier där ökningen under 1997-2003 beskrivits som större och även att 
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ökningen fortgår om än i förminskad takt. Något som i skolverkets PM (2012) räknas upp 
mera i förbigående, som jag menar kan ha haft relativt stor betydelse för betygsinflationen 
under perioden 1997-2003, är att det infördes skrivna kriterier för betyget MVG först vid en 
översyn av systemet och revidering av kursplaner som gjordes år 2000. Dessförinnan fanns 
endast kriterier för nivåerna G och VG. Det var då de lokala skolorganisationernas sak att 
tolka och konkretisera vad som skulle krävas för att nå MVG i den ena eller andra kursen. När 
kriterierna infördes var det också med reservationen att alla inte måste uppnås om andra hade 
uppnåtts särskilt väl. 

De drivkrafter som anses kunna ligga bakom betygsinflationen är enligt Skolverket (2012) det 
faktum att skolor konkurrerar om elever så att goda kunskapsresultat kan ses som ett uttryck 
för kvalitet och därmed bli ett konkurrensmedel på marknaden. Lärare som sätter höga betyg 
kan ha en tendens att betraktas som bra och framgångsrika i sitt yrke. Här nämns också att 
lönemodeller eller belöningssystem som premierar skolpersonal som kan uppvisa förbättrade 
resultat kan förväntas driva på betygsinflation. En artikel i Journal of Academic Ethics 
(Crumbley, Flinn & Reichelt, 2010) är inne på samma spår när ”student evaluation of 
teaching, (SET)” sätts i samband med betygsinflation. Argumentet är att det internationellt 
ökade bruket av enkäter för att elever ska få utvärdera skolan och undervisningen ända ner på 
enskild lektions- och lärarnivå, leder till att lärare ger avkall på betygskrav, för att försöka få 
bättre omdömen.  

Krav från föräldrar och ett mer kundorienterat sätt att se på skolor kan enligt Skolverket 
(2012) verka i samma riktning. En portugisisk studie (Nata, Neives & Pereira, 2014) som 
studerat skolbetyg jämförda med testresultat under elva års tid visar att betygsinflationen i 
privatägda friskolor med terminsavgift var väsentligt högre än i andra skolor inom landet. I 
Sverige är dock i någon mening alla skolor konkurrensutsatta genom att de delar samma 
skolpeng så förhållandena är inte helt jämförbara. En annans sida av saken förs fram av 
(Franz, 2010) som stöder sig på en studie, vilken visat att det kunde löna sig för en student att 
tjata och ifrågasätta bedömningen eller helt enkelt att försöka övertala lärare till att sätta högre 
betyg. Hon tillmäter faktiskt det större betydelse än SET-utvärderingar, men det ska sägas att 
det gäller högre utbildning i ett amerikanskt perspektiv och kontexten är möjligen bara delvis 
jämförbar med svenska förhållanden. I en nederländsk studie anser sig De Witte, Geys, och 
Solondz (2014) till och med kunna bevisa att ökade resurser till en skola med låga resultat kan 
resultera i betygsinflation eftersom lärare och ledning förväntas uppvisa bättre resultat till 
följd av resursförstärkningen. 

Förekomsten av betygsinflation som fenomen beskrivs av Biggs och Kamber (2003) som 
härrörande redan från 1960-talet, även om själva begreppet inte ska ha kommit till 
användning förrän ett decennium senare. Gordon och O´Halloran (2014) noterar också att 
betygsinflation är ett känt faktum sedan 1970-talet. I ett internationellt eller kanske i 
synnerhet amerikanskt perspektiv, så anses alltså fenomenet relativt gammalt och känt. En av 
de studier som Skolverket åberopar i sin promemoria och kanske den studie som främst legat 
till grund för den offentliga debatten om betygsinflation i vårt land, då den berörde 
meritvärden till högskoleutbildningar med högt söktryck, gjordes av Christina Cliffordson och 
publicerades 2004. Den som sannolikt varit mest verksam i att etablera begreppet 
betygsinflation i Sverige och som troligen använde uttrycket redan långt innan Cliffordsons 
studie publicerades är annars Jan Björklund (Avdic i Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). I ett 
svenskt perspektiv kan betygsinflation möjligen sägas ha varit ett problem sedan införandet 
av målrelaterade betyg 1994. Ett relativt betygssystem, som det som tillämpades dessförinnan 
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anses i princip inte kunna påverkas av betygsinflation (Wikström, 2007). Det är dock inte 
samma sak som att studieresultaten inte kan ha försämrats över tid redan då. Skillnaden är att 
det inte syntes betygsmässigt. 

Metoder för att påvisa betygsinflation 
Cliffordson (2004) har i sin studie använt sig av statistik för att se förändringar i 
betygsmedelvärden över tid. Den stigande trenden hon fann i dessa, har sedan satts i relation 
till genomsnittligt uppnådda högskolepoäng per år, för studenter vid läkar- och 
ingenjörsutbildningarna i motsvarande årskullar. På grundval av att högskoleresultaten inte 
förbättrats i motsvarande grad drar Cliffordson slutsatsen att hela höjningen utgörs av 
betygsinflation. I studien läggs stor vikt vid möjligheten att göra särskilda prövningar i ämnen 
där studenten önskar försöka höja sina betyg. Sådan prövning gavs (och ges alltjämt) 
möjlighet till redan före införandet av det målrelaterade betygssystemet. Efter avslutade 
gymnasiestudier medges möjlighet till prövning även i ämnen där redan godkänd nivå är 
uppnådd. Detta ofta mot en avgift och det görs i regel i syfte att nå ett högre 
betygsmedelvärde för att förbättra antagningsmöjligheterna till högskolestudier. Cliffordson 
(2004) har i sin studie påvisat förekomsten av betygsinflation, men en icke oväsentlig del av 
den är alltså knuten till möjligheten att konkurrenskomplettera genom prövning i enskilda 
kurser.  

För att påvisa att det rör sig om betygsinflation behöver betygsförändringarna ställas mot 
andra undersökningar som anses kunna mäta elevernas kunskaper fristående från betygen 
(Skolverket, 2012). Då har nationella prov, nationella utvärderingar, internationella studier 
och antagningsprov till högskolan, samt poängproduktion inom högre utbildning använts som 
referenser. Då upplägget av dessa undersökningar och det de är satta att mäta kan avvika en 
del från vad som utvärderas i betygsform har också detta problematiserats och analyserats till 
Skolverkets promemoria. Här konstateras att ”otvetydiga empiriska bevis för att 
betygsinflation föreligger skulle kräva särskilt utformade mätningar för detta” och att sådana 
inte är aktuella. Skolverket gör ändå den samlade bedömningen att indikationerna är 
tillräckligt starka för att hävda att betygsinflation förekommit under den studerade perioden.  

En något anmärkningsvärd slutsats vill jag särskilt lyfta fram och ifrågasätta. Det påstås att de 
starkaste indikationerna för betygsinflation finns inom ämnena bild, hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik samt slöjd. (Skolverket, 2012). Samtidigt framgår 
det att just dessa ämnen är de som det saknas alternativa mätningar för att jämföra 
kunskapsresultaten inom. Jag kan inte säga att Skolverket måste ha fel i sin slutsats och en 
närmare analys av förhållandena ryms inte inom ramarna för min studie, i den mån den alls är 
forskningsbar. Däremot skulle det mycket väl kunna vara så att en positiv kunskapsutveckling 
över tid inom ett eller flera av dessa ämnen faktiskt har ägt rum, men att det avfärdats som 
betygsinflation.  

Metoder för att motverka betygsinflation och svenska studier om gymnasiereformen 
Åtgärder för att motverka betygsinflation bör sannolikt ta sin utgångspunkt i det som anges 
som dess orsaker. Som utbildningsminister under beredningen och införandet av GY2011 
uttalade sig Jan Björklund ofta om att reformen skulle komma till rätta med betygsinflationen 
och öka likvärdigheten i betygen (Avdic i Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). Åtgärderna 
bestod, som tidigare nämnts, bland annat dels av ett nytt betygssystem och dels av 
förtydligade kursplaner, med en specificering av innehållet och därtill kopplade kunskapskrav 
(Skolverket 2011A). Som möjliga motkrafter mot betygsinflationen anger Skolverket i sitt PM 
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(2012) lärare och skolledare med ett professionellt förhållningssätt och hög kompetens för 
betygssättning. Tydliga riktlinjer och nationella prov nämns också som viktiga komponenter 
för att bromsa betygsinflation. Det infördes också ytterligare nationella prov i såväl 
gymnasium som grundskola i samband med reformen. 

Den första studien som liksom min här föreliggande, utgår från resonemangen kring 
betygsättning och jämför tiden före och efter införandet av skolreformerna 2011, gjordes av 
Jemima Hammarlund 2012. Den utgår från ämnet naturkunskap i gymnasieskolan. Den visar 
bland annat att det blev färre som nådde högsta betyget i kursen på de högskoleförberedande 
programmen, medan utvecklingen var den motsatta på yrkesförberedande program. Detta till 
följd av att kraven i kurserna är olika höga i det nya systemet. Denna del av studien grundar 
sig på statistik. För mig är det svårt att förstå hur ökad likvärdighet i betygsättningen ska 
kunna uppnås, i enlighet med Skolverkets (2011A) intentioner, när det samtidigt är möjligt att 
ha olika kurser i naturkunskap och matematik (Skolverket, 2011B), som vid ansökan till 
högskola kan hanteras som jämbördiga. Spridningen av betyg har dock ökat i Hammarlunds 
(2012) studie i enlighet med regeringens intentioner då fler betygssteg infördes. 

En licentiatuppsats av Izabella Seger (2014) behandlar betygsättningsprocessen i ämnet idrott 
och hälsa på högstadiet. Hennes uppsats är inte uttalat en jämförelse mellan två olika system, 
men blir på många sätt ändå det. Fokus ligger på den nya läroplanen och lärarnas arbete med 
att sätta sig in i, tolka och förhålla sig till den i sin undervisning och då i synnerhet när det 
gäller betygssättningen. Studien baseras på intervjuer med lärare i Idrott och hälsa, på 
högstadiet. I hennes studie finns lärare som med viss oro tar upp frågan om att alla 
kunskapskrav ska vara uppfyllda för respektive nivå. Hammarlund (2012) tar också upp 
risken för betygsinflation och lärares uppfattning om det och de nya betygskriterierna genom 
tre kvalitativa intervjuer med naturkunskapslärare. Många funderingar och farhågor dryftas av 
dem kring det faktum att alla kunskapskrav i alla beskrivna betygssteg ska vara uppfyllda för 
att högsta betyg ska nås i det nya systemet. Ett MVG däremot kunde, som redogjorts för ovan, 
ges även om inte alla kriterier var uppfyllda fullt ut, så länge några var det särskilt väl.  

Varje lärare i Segers (2014) studie har videointervjuats vid två tillfällen. Dels i 
planeringsskedet av kurserna utifrån den då sedan ungefär ett år införda läroplanen Lgr 11. 
Dels veckan innan slutbetygen skulle skrivas in för det läsåret. Arbetet är uppdelat i tre 
delstudier där var och en korresponderar med en av lindes läroplansarenor (Linde, 2012). En 
särskilt intressant omständighet i Segers studie är att flera av de intervjuade lärarna också 
deltagit på formuleringsarenan genom att ingå i den referensgrupp för idrott och hälsa, som 
bildades för läroplansarbetet. Resultatet av studien visar att lärarna Seger (2014) intervjuade 
sagt sig vara väl medvetna om styrdokumentens riktlinjer för deras betygssättning och att de 
upplevde dem som mer konkreta än tidigare. En tydlig medvetenhet om att deltagande på 
lektioner eller attityder till ämnet inte fick spela roll vid betygssättningen fanns även hos 
lärarna. De menade också att betygsättningsuppdraget blivit delvis lättare eftersom de ansåg 
att de förmågor som skulle bedömas var tydligt angivna i kursplanen.  

Bland åtgärder som i övrigt föreslagits för att komma till rätta med betygsinflation nämner 
Gordon och O´Halloran (2014) bland annat vikten av en öppen, fortgående och seriös dialog 
för att komma fram till likvärdiga och pålitliga förhållningssätt vid bedömning och 
betygsättning. De har gjort en noggrann genomgång av faktorer som tidigare forskning pekat 
ut som orsaker till betygsinflation och kategoriserat dem. Utbildningsväsendets autonomi och 
annorlunda organisation i USA gör dock att förhållandena inte är direkt jämförbara med vårt 
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land. Crumbley, Flinn och Reichelt (2010) anser att förbättrade elevenkäter (Student 
Evaluation of Teaching - SET) med ett minskat kundtänkande och ett ökat fokus på sådant 
som borde kategorisera god undervisning, skulle kunna komma till rätta med åtminstone den 
faktorn som pådrivare av betygsinflation. Samtidigt uttrycker de oro för att utvecklingen 
delvis har gått i motsatt riktning.  

Ett mera radikalt förslag är ett rankningssystem baserat på betygens relativa fördelning i 
förhållande till utdelade betyg vid ett lärosäte och studenternas uppnådda resultat vid samma 
lärosäte. En återgång till användande av normalfördelningskurvan förs till och med fram som 
en möjlighet. Bakom detta står Biggs och Kamber (2003) och reservation måste återigen 
göras för att det gäller förhållanden i högre amerikansk utbildning. De har också alternativa 
förslag som går mildare till väga, men som ändå i huvudsak baserar sig på någon slags 
rankning och kontrollsystem.  Basinger (1997) menar att vanliga metoder för att försöka 
bekämpa betygsinflation är att vidta förändringar i själva betygssystemet eller påverka 
bedömningsgrunderna för olika betygssteg. Metoder han dock är skeptisk till själv. 

Verkningar av åtgärder mot betygsinflation från svensk och utländsk horisont 
Att studera lärares uppfattningar om effekterna av åtgärder mot betygsinflation är en väsentlig 
del av syftet med denna studie. Hela syftet med reformen var inte att bekämpa 
betygsinflation. Där fanns också intentionen att den t.ex. skulle leda till färre avhopp från 
gymnasiet och minskade byten mellan program (Skolverket, 2011A). Likväl var det en viktig 
orsak till att den kom till stånd. De erfarenheter som finns från tidigare utländsk forskning är 
att betygsinflation är mycket svår att bekämpa. Gordon och O´Halloran (2014) noterar att 
trots fyrtio år av amerikansk medvetenhet om problemet har de åtgärder som vidtagits hittills 
visat sig vara tämligen verkningslösa. Basinger går redan 1997 så långt i sin slutledning att 
han anser det tämligen meningslöst att bekämpa inflationen i betygsvärdena som sådana. Det 
han ser som viktigast är att lägga all ansträngning och resurser på att försöka förbättra 
undervisningen så att elevernas resultat inte sjunker mer, för att de på så sätt åtminstone 
fortsättningsvis ska kunna förtjäna de betygsgrader de uppnår.  

Från en svensk horisont konstaterar Seger (2012) i sin studie att det alltjämt förekommer 
moment inom ämnet idrott och hälsa, där lärarna inte var överens om hur de skulle viktas vid 
betygssättningen och därmed uppstod olika bedömningsgrunder, som gjorde att likvärdighet 
inte skulle komma att nås. För ett moment kände sig lärarna särskilt vilsna just utifrån hur 
bedömningsanvisningarna formulerats. Seger (2014) föreslår mera fortbildning av lärarna för 
att avhjälpa detta. Lärarna i Hammarlunds (2012) studie uttrycker också osäkerhet kring 
tolkningar av kunskapskraven och efterlyser centralt utarbetade exempel och liknande 
riktlinjer. De verkar tycka att risken för orättvisa betyg kvarstår och även att risken för 
betygsinflation fortfarande finns även om de tror det kan dröja några år innan den åter tar fart. 
Skolverkets resonemang i deras PM från 2012 blir också att incitamenten för betygsinflation 
alltjämt kan vara starka. 

Övriga slutsatser från Hammarlund och Segers studier 
Lärarnas utökade behov av dokumentation för ”att ha ryggen fri” nämns i tydligt kritiska 
ordalag i Hammarlunds (2012) studie. Både som utsagor från de intervjuade lärarna och som 
författarens egen uppfattning. Det framgår att Seger (2014) också intar ett kritiskt perspektiv 
gentemot det ökade behovet av bedömning, som lärarna säger sig känna. Detta utifrån 
beskrivningar av lärarna om att bedömning sker nästan dagligen och att elevers framsteg 
antecknas så gott som efter varje lektion. Hon framhåller visserligen lärarnas enskilda ansvar 
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att sätta sig in i styrdokumenten vilket också några lärare själva påpekat. Samtidigt 
konstaterar hon: 

….Det är även uppenbart att Skolverkets uppfattning att lärare själva kan avgöra vilka 
förmågor som kan betraktas som viktiga respektive mindre viktiga, kan komma att 
inverka negativt på möjligheten att utfärda likvärdiga betyg. (Seger, 2014, sid 140) 
 

Hon frågar sig slutligen om läraruppdraget är omöjligt ur perspektivet likvärdig bedömning 
och menar inte heller att det blivit lättare sedan introduktionen av det nya betygssystemet. 
Ökat stöd till lärarna, riktade fortbildningsinsatser och förtydligade kursplaner är de 
möjligheter hon ändå ser. 

Sammanfattning 
Viss koncensus tycks råda om att betygsinflation har förekommit i svensk skola, även om 
Skolverket (2012) redogör för hur osäkra eller till och med obefintliga mätmetoderna 
egentligen är i flera ämnen. Slutsatsen att betygsinflation förekommit tycks utöver visst stöd i 
statistik och jämförelser också baseras på bedömningen att incitamenten för sådan är så starka 
att det i sig gör förekomsten sannolik. Från utländsk, särskilt amerikansk horisont, är 
betygsinflation ett känt men också erkänt svårbekämpat fenomen, där det är osäkert om några 
odelat framgångsrika åtgärder verkligen har kunnat beläggas (Gordon & O´Halloran, 2014). I 
Sverige har gymnasiereformen 2011 bland annat tillkommit för att bekämpa betygsinflationen 
(Skolverket, 2011A), men indikationer (Hammarlund, 2012 och Seger, 2014) finns ändå på 
kvarstående risker för fortsatt betygsinflation.  
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

Avsnittet är upplagt så att läroplansteori återkommer med en kort sammanfattning varefter 
Lindes (2012) arenor och arbetsmetoder vanliga vid läroplansstudier redovisas. Därefter 
presenteras handlingsteori och argument där valet av analysverktyg utifrån just 
transformeringsarenan och handlingsteori enligt von Wrights determinanter i Lindes tolkning, 
förklaras och motiveras. Därefter följer en kort historisk redogörelse för hermeneutiken, något 
om dess olika spår, samt hur den skiljer sig från fenomenologin. Därefter motiveras valet av 
hermeneutik som tolkningsmetod för studien. I studien används även meningskoncentrering i 
vissa fall. Den förklaras dock endast summariskt i metodavsnittet under rubriken bearbetning 
och analys. 

Läroplansteori 
I bakgrundsavsnittet ovan framgår redan huvuddragen i läroplansteori uppdelad på tre arenor 
enligt Linde (2012). Läroplanen formuleras först utifrån ett åtminstone delvis ideologiskt 
perspektiv eftersom det är sittande regering, som har rätten och ansvaret att fastställa den. Det 
är sedan skolornas ansvar att transformera – tolka dess olika delar – till en fungerande 
planering för verksamheten. En stor del av det arbetet faller i praktiken ofta på de enskilda 
lärarna. Åtminstone vad gäller kursplaner och betygsättningen utifrån kunskapskraven i dem. 
Slutligen realiseras läroplanen i mötet mellan elever och lärare vid lektioner och annan 
skolverksamhet.  

Läroplansarenor 
Linde (2012) påpekar att det inte alltid går att dra tydliga gränser mellan de olika arenorna. 
Staten har också inflytande över tillsynen. Lärares fackliga organisationer kan påverka 
läroplansutredningar. Andra intressegrupper i samhället kan i någon mån påverka alla 
nivåerna. Den här studien består av intervjuer med lärare vars utsagor kan beröra alla tre 
arenorna. Likväl verkar ingen enskilt på formuleringsarenan och har inget reellt inflytande 
där. Det som händer i klassrummen vid lektionerna berörs visserligen i viss mån under 
intervjuerna, men det är lärarnas återberättande av hur deras intentioner på 
transformeringsarenan, gestaltar sig i klassrummet. Det ligger i studiens syfte att undersöka 
hur lärarna anser att reformen påverkat betygssättning utifrån svårighet att nå såväl toppnivån 
som godkänt-gränsen och hur de tycker att det kan ha påverkat undervisningen, liksom även 
deras och elevernas skolvardag i stort. Här görs därför en avgränsning till att huvudsakligen 
beröra transformeringsarenan, då inga klassrumsstudier eller elevintervjuer ingår i stoffet. Det 
finns exempel på läroplansforskning (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012) som endast 
särskiljer formulerings och realiseringsarenorna. Mot bakgrund av att båda de jämförda 
läroplanerna och betygsystemen också är utformade med målstyrning och med en 
decentraliserad organisation som förutsätter tolkning lokalt innan läroplanen realiseras menar 
jag att valet att studera transformeringsarenan enligt Lindes (2012) modell framstår som väl 
motiverat. 

Inflytelserika faktorer som ämnestraditioner, läromedelsstyrning, samhällsinflytande, samt 
lärarens preferenser och särskilda förmågor, kan naturligtvis vara i högsta grad relevanta då 
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transformeringsarenan berörs. En studie av ovan nämnda inflytelserika faktorer görs dock bäst 
och tillförlitligast genom att fokusera på en eller ett par faktorer tillämpade på ett och samma 
eller några närbesläktade ämnen. (Linde, 2012) I denna studie har emellertid intervjuer gjorts 
med ett antal lärare, som själva fått uttala sig om hur gymnasiereformen kan ha påverkat deras 
undervisning och betygsättning. De undervisar i ganska vitt skilda ämnen och intervjuerna har 
medgivit så stor frihet att svaren som helhet kan sägas beröra så gott som samtliga faktorer. 
Variationen mellan vilka faktorer som berörs skiftar också från intervju till intervju och därför 
blir en sådan analysmodell inte särskilt användbar. På samma sätt utesluts så kallade öppna 
läroplansstudier. De kännetecknas, enligt Linde (2012), av klassrumsobservationer 
kombinerade med intervjuer, så förutsättningarna saknas. I synnerhet som de också bör 
inbegripa intervjuer med elever. 

Ramfaktorteori har varit en vanlig grund för forskning inom läroplansområdet. Den var också 
i ett tidigt skede av denna studie ett frestande val för mig att använda som en del av 
tolkningsbasen. I antologin ”Vad räknas som kunskap?” (Englund, Forsberg & Sundberg, 
2012) beskriver Lundgren hur ramarna utgör de begränsningar inom vilka undervisningen 
formas. Även Linde (2012) nämner ramfaktorteorin och förklarar den från den enkla 
tankefiguren att om inte förutsättningen f är uppfylld så kan inte handlingen h utföras. 
Resultatet av lärarens arbete och elevernas ansträngningar begränsas alltid av de resurser i 
form av tid, material och en rad andra faktorer, som i slutändan måste styra utfallet. 

Handlingsteori  
Handlingsteori, som också kan användas vid analys av intervjuer eller observationer beskrivs 
av Linde (2012), som en syntes mellan den klassiskt naturvetenskapliga synen på en 
orsaksbunden händelse och den äldre beteendevetenskapliga synen på händelser som resultat 
av mänskligt handlande. Inom läroplansstudier tillämpas handlingsteorin oftast för att 
analysera varför ett visst stoff valts ut av läraren och varför vissa undervisningsmetoder valts 
framför andra vid tolkandet av kursplanen och genomförandet av lektionerna. Berglind (1995) 
talar om sambandet mellan handling och handlingsutrymme. Utgångspunkten är att en 
människa har en avsikt med sitt handlande. Där finns en vilja att uppnå ett mål av något slag. 
Samtidigt agerar människor i ett samspel med varandra och inom naturlagarnas 
begränsningar. Mänskligt handlande är alltså styrt av intentioner, men också påverkat av yttre 
orsaker, som kan bestämma om resultatet ska bli i enlighet med intentionen så att målet nås, 
eller inte.  

Den finlandssvenske filosofen Georg Henrik von Wright, här via Linde (2012), förklarar 
mänskliga handlingar som begränsade av fyra faktorer som han valt att kalla determinanter: 

• Wants eller önskningar 
• Duties eller plikter 
• Abilities eller förmågor 
• Possibilities eller möjligheter 

 

Determinanterna styr det faktiska utfallet av en handling, när hänsyn tagits till det som kan 
påverka den i vart och ett av de fyra stegen. Wants eller önskningar är vad en person vill 
uppnå med sitt handlande eller hur personen egentligen skulle vilja handla för att bäst uppnå 
sina mål. Duties eller plikter är vad en person uppfattar som sin plikt och vilka 
rollförväntningar omvärlden kan ha kring vad som är rätt handlande i en given situation. 
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Alltså vilka handlingar som kan ses som legitima med alla dessa aspekter invägda. Abilities 
eller förmågor är vad den handlande tror sig klara av att göra. Possibilities eller möjligheter är 
vad yttre faktorer medger eller förhindrar. Vad som förväntas ligga inom det möjligas gräns.  

Berglind (1995) erkänner i princip närvaron av plikter och förväntningar som styrande 
faktorer, men väljer att betrakta de yttre plikterna i form av till exempel lagar som något som 
begränsar vad en människa kan göra, medan han ser inre spärrar i form av upplevda 
omvärldsförväntningar, som något som påverkar viljan att genomföra en handling. För honom 
är viljan och handlingsutrymmet de centrala faktorerna som påverkar om en handling kommer 
att genomföras. Han betraktar också vissa yttre faktorer som konstanter eller variabler, där 
t.ex. ett avstånd att tillryggalägga kan vara en konstant, medan slumpen givetvis är en 
variabel.  

Här är det emellertid av vikt att urskilja olika bevekelsegrunder för ett handlande och det 
samma för handlingar som övervägts, men ändå aldrig kommit till stånd. Det material som 
skall analyseras bygger helt på intervjuerna med kollegor och deras uppfattning om såväl inre 
som yttre faktorer, som kan styra och kanske hindra ett handlande. Även om t.ex. kurstiden är 
konstant så kan den upplevas som lång eller kort och det är upplevelsen som måste ses som 
giltig och styrande vid analysen. Därför menar jag att det också är av stor vikt att skilja 
uttalade önskningar från upplevda plikter och förväntningar, då just spänningen mellan dessa 
faktorer kan vara avgörande i kontexten: Lärarens autonomi kontra plikten att följa läro- och 
kursplaner samt omvärldsförväntningarnas inverkan på balansen. Det finns alltså goda skäl 
för att här använda just von Wrights determinanter, utöver det faktum att de tidigare använts i 
forskning inom läroplansteori (Linde, 2012). 

 

Hermeneutik 
Hermeneutiken har anor ändå från antiken och själva ordet är grekiskt med ett något omstritt 
ursprung Det har, förklarar Thomassen (2007) sin grund i det grekiska ordet för att tolka: 
Hermeneuin. Det har dock även härletts från Hermes, som i grekisk mytologi var budbäraren 
som tolkade gudarnas vilja för människorna (Starrin & Svensson, 1994). Enligt Thomassen 
(2007) är det till sin natur också en sammansatt vetenskap av olika tolkningsläror. Kyrkan 
som institution har genom århundradena varit den flitigaste användaren för att tolka bibeln 
men även inom juridiken har metoder för att tolka lagtexter använts. Det anses vara den tyske 
filosofen Schleiermacher, som först försökte göra hermeneutiken till en mer allmän lära om 
mänsklig kommunikation.  

Thomassen (2007) konstaterar att hermeneutiken genom åren kommit att splittras på olika 
inriktningar genom att vissa intryck från filosofen Edmund Husserl, som grundade 
fenomenologin kom att tas upp. Ett spår utvecklades av Heidegger som använder cirkeln som 
en metafor för resonemangen inom hermeneutiken (Starrin & Svensson, 1994). Heidegger 
menade att texten som tolkas ska ses i sitt sammanhang och man måste växla mellan helheten 
och den del som för stunden ska reflekteras kring för att komma fram till en tolkning. Den 
som tolkar är själv en del av processen genom sin förförståelse (Thomassen, 2007). 

Än idag finns olika inriktningar inom hermeneutiken (Thomassen, 2007). Där finns till 
exempel ett spår grundat av Habermas, som kommit att kallas misstankens hermeneutik eller 
bara kritisk teori, som alltjämt har sina företrädare. Här är det på sin plats att visa på de 
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viktigaste skillnaderna mellan fenomenologi och hermeneutik. De är vägar som ibland har 
gått mycket nära varandra och tagit upp intryck genom enskilda filosofer. En väsentlig 
skillnad är dock, framhåller Thomassen (2007), förhållningssättet till det undersökta 
fenomenet. Inom fenomenologin förväntas det undersökta beskrivas ur en rad olika 
perspektiv. Det erhållna datamaterialet kan sedan studeras och reflekteras över för att finna 
strukturer, viktiga kännetecken eller en meningsdimension. För att finna de olika perspektiven 
måste alla egna föreställningar, antaganden och förförståelse sättas åt sidan för att det ska gå 
att se fenomenet från olika medaktörers synvinkel. Det finns dock, påpekar Thomassen 
(2007), i regel inom modern fenomenologi en insikt om att det ändå rör sig om en tolkning 
där viss förförståelse inte kan uteslutas, men att förförståelsen motarbetas och man arbetar 
aktivt för att minimera den. 

Kritiken från hermeneutiskt håll tar just sikte på hanteringen av förförståelsen, noterar 
Thomassen (2007). Eftersom den är oundviklig då den anses utgöra en grund för hur vi förstår 
det vi tycker oss förstå, så måste den göras till en användbar komponent i tolkningen. 
Förförståelsen är alltså utgångspunkten vid en första tolkning, men för att nå längre måste 
dess rimlighet prövas mot texten i flera steg. Meningar i utsagor som uppenbart kan strida 
mot tolkarens förförståelse tvingar fram nya tolkningar som utgör ny förståelse i sin tur. Detta 
kan vidga tolkarens förståelsehorisont. Ny vidgad förståelse är alltså målet, men 
förförståelsen ses som en oundviklig utgångspunkt. Cirkeln som metafor, har kritiserats och 
ansetts mindre lämpad då en cirkel är ett slutet förlopp som inte antyder någon möjlighet till 
förändring (Thomassen, 2007). Numera talar man därför hellre om den hermeneutiska 
spiralen, som ju liknar cirkeln i planet, men har en tredje framåtskridande dimension. 
Egentligen är resonemanget och processen bakom i allt väsentligt densamma, men 
progressionen understryks. Dock ska också sägas att tolkningen inte behöver baseras på en 
given text och dess sammanhang, utan jämförelsen av texter och utsagor, som understödjer 
eller motsäger varandra anses kunna berika processen. 

Valet av tolkningsbas för det insamlade intervjumaterialet är utifrån ovanstående jämförelse 
hermeneutisk. Givet författarens förankring till den verksamhet som studeras och personliga 
relationer till de intervjuade människorna, så vore ett annat förhållningssätt problematiskt och 
närmast ohederligt. Hermeneutiken är emellertid inte vald av rena bekvämlighetsskäl. Den 
tilltalar mig inte minst för att den tycks ha – rätt eller fel tolkat av mig – en slags dialektisk 
dimension där förförståelsen ställs mot en kanske förvirrande eller oväntad utsaga, som ändå 
måste tillåtas utmynna i en syntes. Kanske motsägs denna senare av en ny utsaga, så att en ny 
syntes måste sökas utifrån en överblick av hela sammanhanget och så vidare i den 
hermeneutiska spiralen. 

Det ska sägas att den använda metoden kanske egentligen inte är en metod, utan den kan 
beskrivas som en hermeneutisk dialog med data. Alltså en praxisnära tolkning av 
hermeneutiken, som Thomassen (2007) menar torde kunna betraktas som allmän. Då till 
skillnad från de mer existentiella eller kritiska spåren. Huvuddragen är redan beskrivna utifrån 
resonemanget ovan. Det handlar helt enkelt om att reflektera kring och kreativt använda 
förförståelsen för att tolka det nya som kommer att sätta den på prov och att inte stanna för 
tidigt i processen.  
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Metod 
 

En kvalitativ metod är vald för den här studien. Kvalitativ forskning beskriver Stukát (2011), 
som framvuxen ur de humanistiska vetenskaperna, där de filosofiska inriktningarna 
hermeneutik och fenomenologi utgjort grunden. Den karakteriseras av en vilja att tolka och 
förstå, om så till och med bara utifrån ett enda unikt fall. Att studien ska gälla generellt eller 
kunna upprepas med samma resultat är inte syftet. Däremot kan en djupare allmänmänsklig 
förståelse nås. 

Metodval 
Om syftet endast varit att undersöka om det skett förändringar i betygssättningen mellan tiden 
före och efter införandet av GY2011, skulle jämförande av statistik kunna ha varit fullt 
tillräcklig. Att andelen A i förhållande till tidigare MVG i motsvarande kurser förväntades 
minska var delvis ett uttalat syfte med det nya betygssystemet, så det tillför i sig inget nytt. 
Det ligger också i syftets natur att studien måste göras genom att tillfråga lärare. Anledningen 
till att elever inte tillfrågats om deras uppfattning är att det inte låter sig göra, då endast ett 
synnerligen litet antal kan ha kommit att gå om en kurs i det gamla systemet inom ramen för 
det nya. I de fall några har gjort det blir omständigheterna så speciella att de inte kan anses 
vara representativa för elever i allmänhet. 

Observationer eller fallstudier lämpade sig inte heller för ändamålet, då det gamla 
betygssystemet inte längre är i bruk, så observationer och studier kan endast göras i det nya 
systemet, vilket omöjliggör jämförelser av det slaget. I princip stod alltså valet mellan enkät 
eller intervjuer. Enkätformen har fördelen av att kunna nå ett betydligt större antal än vad som 
brukar vara praktiskt möjligt att nå om personliga intervjuer istället väljs som metod.  

Enkäten fordrar dock färdiga frågeställningar. (Stukát, 2011) Syftet med undersökningen 
skulle rimligen kräva ett i hög grad ostrukturerat frågeformulär. Alltså många frågor som 
besvaras med fri text utan givna alternativ. Trost föredrar att använda begreppet öppna frågor 
när det gäller frågornas struktur (Trost, 2010) för att det inte ska förväxlas med hur samma 
eller likartade frågor används på ett mer eller mindre strukturerat sätt från ett till ett annat 
intervjutillfälle. Risken för egna tolkningar eller missuppfattningar hos respondenten kunde 
vara relativt stor. Möjligheten att korrigera detta vid en enkät utan personlig kontakt skulle 
saknas.  

Intervjun ger istället personlig kontakt och möjligheter till följdfrågor, liksom även direkta 
förtydliganden av vad som avses med ett begrepp eller dylikt. Den kan genomföras utifrån en 
strikt frågemall om man strävar efter att göra alla intervjuer så lika varandra som möjligt, men 
den kan också närma sig samtalets form där bara utgångsläget är givet och resten tar den väg 
samtalet utvecklar sig. Den här valda vägen utgör ett mellanting och brukar beskrivas som en 
halvstrukturerad intervju (Trost, 2010). Alltså: Det finns ett papper med ett antal frågor som 
utgångspunkt, men i den mån intervjun ändå någorlunda berör dem är det inte nödvändigt att 
ställa dem uttalat. De begränsar heller inte att andra saker utöver dem kan få beröras. 
Intervjun ska närma sig samtalets form, där den intervjuade kan få styra det en del, så länge 
som vissa givna frågeställningar inte helt förbigås. 
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Urval 
Urvalet har gjorts bland lärare på den gymnasieskola som utgör den egna arbetsplatsen. Det är 
en av Sveriges större gymnasieskolor med nästan tvåtusen elever och cirka tvåhundra lärare. 
Ett tänkbart problem utgör då förförståelsen (Thomassen, 2008) och faktisk delaktighet i den 
verksamhet och de uppfattningar som ska undersökas. Det är uppenbar skillnad mellan att 
komma som lärarstuderande till en skola och under en kortare period genomföra intervjuer 
med personer som inte är välbekanta sedan tidigare, gentemot att intervjua människor som 
ingår i den egna vardagen och där yrkesmässigt umgänge förekommer dagligen. Därtill utförs 
delvis samma eller liknande arbetsuppgifter och det handlar om den egna arbetsplatsen sedan 
femton år tillbaka. 

Delaktigheten i verksamheten kunde dock också vara en stor fördel. Bedömningen gjordes att 
fler skulle kunna vara villiga att låta sig intervjuas när personliga relationer redan fanns och 
det trots att arbetsbördan var stor under den period som stått till förfogande för 
genomförandet. Att diskussioner om undervisning och betygsättning tidigare förekommit, 
såväl i ledningsstyrda sammanhang, som i lösare samtal kring ett fikabord, kan ha utgjort en 
risk i form av förförståelse. Det kan emellertid också ha utgjort en tillgång genom att en 
gemensam förståelsehorisont (Thomassen, 2008) kan tänkas föreligga utifrån att samtal 
förekommit om dessa företeelser i både formella och informella sammanhang.  

Urvalet kan sägas ha utgjort ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Det är alltså inte 
representativt i statistisk mening utifrån lärarkårens sammansättning i riket eller ens på den 
aktuella skolan. Vid urvalet har dock funnits en strävan att ha med såväl män som kvinnor 
och såväl karaktärsämneslärare, som lärare i gymnasiegemensamma ämnen. Lärare inom, 
såväl som utanför det egna arbetslaget har tillfrågats om att ställa upp på en intervju. Vidare 
har försök gjorts att få en fördelning där åldersspannet skulle vara så stort som möjligt. 
Begränsningar i ålder nedåt skedde i någon mån genom att de intervjuade måste ha varit 
verksamma som gymnasielärare så länge att de hunnit undervisa och betygsätta elever även i 
det äldre betygssystemet. Nyutexaminerade kunde alltså inte komma ifråga. Här bedömdes 
det som lämpligt att läraren har verkat inom det gamla systemet under minst två års tid. Detta 
för att det åtminstone ska finnas en god chans att läraren kan ha undervisat flera årskullar och 
även på fler än en kursnivå inom sina ämnen. Detsamma borde kunna vara uppfyllt även för 
det nya betygssystemet om inte föräldraledighet eller sjukdom lagt hinder i vägen.  

 

Genomförande 
Lärarna tillfrågades alla personligen om de ville medverka i en intervju. Tid och plats för 
intervjun kunde inte omedelbart bestämmas då de tillfrågades, men det har låtit sig göra 
spontant. Antingen genom att de tagit kontakt och föreslagit tidpunkt eller att de blivit 
kontaktade på nytt för att bestämma tillfälle. Intervjuerna planerades för genomförande i 
ljuddämpad miljö genom att använda skolans utrymmen för ljud och bildproduktion. I andra 
hand kunde avskilda konferens eller grupprum användas. Detta i mån av tillgänglighet vid 
intervjutillfället. 

Ljudinspelning av intervjuerna har gjorts med hjälp av bärbar dator med inbyggd mikrofon 
och för ändamålet lämplig programvara. I det här fallet Soundboth. Att föra anteckningar 
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under pågående intervju eller skriva ner en sammanfattning i efterhand bedömdes som en 
oanvändbar metod vid den här typen av intervju. Att videofilma hade däremot varit ett möjligt 
alternativ, som dock efter en del överväganden valts bort. Min erfarenhet som medialärare är 
att vetskapen om att såväl bild som ljud registreras, upplevs som obehagligare av betydligt 
fler än de som tycker enbart ljudinspelning är obehaglig. Risken att fler tackar nej till att bli 
intervjuade bedömde jag alltså som betydligt större vid videoinspelning än enbart 
ljudupptagning. 

Tiden för intervjuerna har i princip varit obegränsad, från min sida sett. I realiteten har det 
inneburit att jag haft minst två timmar till förfogande i fall det skulle ha behövts. Den 
intervjuade läraren har i några fall haft lite snävare tidsramar, men inte så att frågor har 
behövt utgå eller forceras. Innan varje intervju granskades kursplanerna för de kurser som den 
aktuelle läraren undervisar i och motsvarande kursdokument före reformen. Även utskrivna 
kopior fanns tillgängliga vid intervjun och då i dubbla exemplar så att vi båda kunde följa 
med i texten. Inga sådana dokument har dock lagts fram inför intervjuerna, utan de har funnits 
undanstoppade i datorväskan och de var bara tänkta att komma till användning om den 
intervjuade själv uttryckte önskemål om att granska exakta formuleringar i dokumenten. 
Avsikten har inte varit att gå in på enskilda detaljer eller skriftliga formuleringar så länge inte 
den intervjuade läraren själv ville leda samtalet dit.  Ambitionen har varit att låta den 
intervjuade tala om regler och anvisningar med egna ord och tolkningar och inte utifrån den 
skriftliga lydelsen. Allt för att hålla intervjun så nära ett vanligt samtal som möjligt.  

Jag menar att jag här försökt närma mig den solidariska intervjun (Trost, 2010, sid. 92). Även 
om Trost ogillar begreppet som sådant och påpekar att det inte handlar om att dela den 
intervjuades åsikter, så är det givetvis inte heller det som avses. Intervjuerna var solidariska i 
så måtto att jag och de intervjuade i mångt och mycket delade arbetsförhållanden och att de av 
mig kunde förvänta sig förståelse t.ex. för situationer som kunde ha uppstått, deras handlande 
utifrån det och hur det i sin tur kunde ha format en åsikt.  

Intervjufrågorna följde inte en given ordning och var inte utformade exakt likadant från ett 
tillfälle till nästa. Ett visst mått av grundläggande struktur eftersträvades dock och den har 
varit sådan att elva förutbestämda frågeställningar skulle beröras (se bilaga 1). Dessa punkter 
har funnits tillgängliga på ett utskrivet papper under intervjuerna och full öppenhet har 
förelegat om att det var de frågorna som samtalet skulle kretsa kring. Ambitionen har varit att 
intervjuerna skulle, så långt möjligt, ge de intervjuade utrymme att fritt berätta om den egna 
undervisningen och vad hen tycker om gymnasiereformen och dess eventuella konsekvenser.  

Sista frågan om hur länge läraren varit verksam hade kanske inte så stor relevans i sig då det 
var känt att samtliga hade varit verksamma under mer än fem år, men den var avsedd som en 
möjlig ingång för den intervjuade att ytterligare jämföra förr och nu på ett lite friare sätt. 
Frågelistan är inte utformad med en given vetenskaplig metod i åtanke. Råd och riktlinjer från 
såväl Kvale och Brinkman (2012) som Trost (2010) och även Stukát (2011), har beaktats. 
Dock har också egna erfarenheter kommit till användning utifrån åren som medialärare och 
grundläggande journalistiska hänsynstaganden har i någon mån också gjorts. Såväl vid 
frågeutformningen, som vid genomförandet av intervjuerna. Frågorna på listan är givetvis 
framtagna för att främja syftet med studien och skall utifrån olika infallsvinklar trigga den 
intervjuade att själv berätta och förklara så mycket som möjligt. De ställs aldrig ordagrant 
som de står skrivna, utan med en inledning som till exempel: ”Hur ser du på…” eller ”Vad 
tänker du om…” och liknande öppna ingångar.   
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Trost (2010) lägger också en hel del vikt vid intervjuarens klädsel, val av plats för intervjun 
och beteende under dess gång. Det är då en fördel att kunna utföra intervjuerna i lokaler som 
är tämligen bekanta för alla inblandade och vad gäller klädsel och beteende handlade det här 
bara om att inte avvika från tidigare kända vanor på arbetsplatsen. 

Den första intervjun genomfördes i avsikt att utgöra en pilotintervju. Hjälpfrågor och 
förfaringssätt överensstämmer dock med de följande intervjuerna och någon signifikant 
skillnad finns inte. Det förekommer att tystnad inte väntats ut länge nog och till och med att 
den intervjuade avbryts eller pratas i mun på några gånger, vilket konstaterades vid 
genomlyssning. De återstående intervjuerna har inte heller de blivit helt fria från liknande 
försyndelser, trots lärdomarna från den första. Då de var så pass få totalt och den första inte 
ansågs oanvändbar utifrån något särskilt gravt misstag eller extremt avvikande uppfattningar 
hos den intervjuade, så togs beslutet att även den skulle få ingå i materialet. 

 

Bearbetning och analys 
Vid samtliga intervjuer gjordes ljudupptagning. Vid ett tillfälle gjordes den inte kontinuerligt 
då den intervjuade önskade en paus medan dokument om en specifik kurs som hen ville 
jämföra lydelsen för i sina gamla och nya former letades fram. Dock startades inspelningen 
igen redan innan rätt papper placerats på bordet och intervjun återupptogs. Samtliga intervjuer 
kan därmed sägas vara dokumenterade i sin helhet. För att slippa idogt letande i det inspelade 
materialet vid analys och tolkning har intervjuerna transkriberats till textdokument. 
Utskrifterna är gjorda in extenso (Trost, 2010) så långt det bedömts rimligt. Det innebär att i 
princip allt, delvis även hälsningsfraser och dylikt som föregått eller avslutat intervjun och 
kommit med på inspelningen, har skrivits ner. Det innebär också att talspråk, eh-ljud, skratt, 
pauser och liknande nedtecknats så troget inspelningen som möjligt, i detta första skede.  

Nästa steg har varit att använda de numrerade frågorna ovan, på varje intervju för att grovt 
urskilja vilka som ger tydliga svar på vilka frågor och var det finns osäkerhet eller kanske inte 
går att urskilja om en fråga verkligen besvarats överhuvudtaget. På sista frågan har bara ett 
antal år noterats, medan övriga frågor kan ha kortare citat eller mer intuitiva tolkningar som 
svar. Kommentarer har skrivits om svaret ansetts vara otvetydigt, om det är en tolkning eller 
ett utvalt citat. Även då en fråga tycks sakna svar har detta noterats.  

På motsvarande sätt har de tre frågeställningar som hör till studiens syfte tillämpats på var och 
en av intervjuerna. Råtexten från varje intervju har åter gåtts igenom och färgkodats utifrån de 
bitar i texten som kan kategoriserats in under respektive syftesfråga. Alla uttalanden som 
torde kunna knytas till frågan om ändringar i kraven för olika betygsnivåer har kodats med blå 
färg. Nästa fråga om konsekvenser för kursinnehåll och undervisning färgkodades med grönt 
och den sista frågan om konsekvenser för eleverna och skolan som helhet, fick rött. De båda 
senare frågorna uppvisade vissa gränsdragningsproblem. I de få fall där svaret ansetts 
otvetydigt har det markerats med mörkare nyans av den valda konceptfärgen. Särskilt 
svårkategoriserade, men möjligen relevanta utsagor har markerats med lila färg. 

Härefter har försök till en första tolkning med hjälp av hermeneutiken gjorts, tillämpad på de 
utsagor som föranledde störst tveksamhet. I regel försöktes först med att läsa ett betydligt 
längre avsnitt av intervjun för att få ett tydligare sammanhang och i de fall det inte räckte 
gjordes andra nedslag i texten för att jämföra andra svar och liknande. I några av intervjuerna 
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har svårhörbara passager funnits, som markerats vid transkriberingen. Sådana fall har testats 
med en eller flera nya lyssningar på de avsnitten i ljudfilerna. Några går att använda utifrån 
rimliga gissningar som gjordes vid första lyssningen och några gissningar kunde bekräftas vid 
omlyssningarna. Någon har bedömts som oviktig och har inte använts alls. Några enstaka 
omkategoriseringar gjordes, men det mesta förblev på sina platser inför nästa steg. 

För att få ut så mycket som möjligt av materialet, utan att redovisa ämnesspecifika uttalanden 
som kunde ha röjt de intervjuades identitet, har meningskoncentrering och meningstolkning 
(Kvale & Brinkman, 2010) samt analys i ett handlingsteoretiskt (Linde, 2012) perspektiv 
utifrån von Wrights determinanter, tillämpats i processens slutliga steg. 
Meningskoncentrering omtalas av Kvale och Brinkman (2010), som en process där 
intervjupersonens yttranden dras samman till kortare formuleringar. I analysens första steg 
görs en genomläsning av hela intervjun för att få en känsla av helheten. Sedan fastställs de 
naturliga meningsenheterna i texten som de uttryckts av intervjupersonen. I det tredje steget 
formulerar forskaren det tema som dominerar en naturlig meningsenhet så enkelt som möjligt 
och tematiserar uttalandena utifrån intervjupersonens synvinkel, som de uppfattas av 
forskaren. Det fjärde steget består i att ställa frågor till meningsenheterna utifrån 
undersökningens syfte och i det femte steget knyts centrala delar samman i en utsaga. Med 
meningskoncentrering är det, enligt Kvale och Brinkman (2010), möjligt att analysera 
omfattande och ofta komplexa intervjuer genom att leta efter naturliga meningsenheter och 
utveckla deras huvudteman. Här sägs också att det är vanligast vid fenomenologiska ansatser, 
men att det inte begränsar sig till det utan också kan brukas vid andra typer av kvalitativa 
studier.  

Konkret innebär det här dels att längre utsagor har kortats ner, men med kärnan i 
formuleringarna i behåll och dels att mening ”mellan raderna” sökts och tolkats. I hela detta 
steg har ett hermeneutiskt förhållningssätt kommit till användning. I likhet med tidigare har 
längre stycken och andra delar av intervjun använts för tolkning och jämförelse mot utvalda 
avsnitt. Det kan till exempel vara delar av en intervju där förändringen inom ett medieämne 
avhandlats på ett sådant sätt att vissa delar berört specifika förändringar knutna till reformen, 
medan andra berört den tekniska utvecklingen i stort under en längre tidrymd. Utan att avslöja 
ämnet ska då viktiga uttalanden prövas om de kan göras generella, samtidigt som bara det 
som är en följd av reformen ska särskiljas från andra förändringar. På så vis har uttalanden, 
som av forskningsetiska skäl annars hade måst utgå, delvis kunnat användas. I vissa fall där 
t.ex. nationella prov eller mycket karaktärsämnesspecifika spörsmål relaterats har dock i regel 
tolkningsutrymmet bedömts som alltför snävt och de har därför utelämnats. 

Intervjuer har genomförts med totalt sex stycken kollegor. Lika många till har varit tillfrågade 
om att delta, men inte kunnat av tidsbrist. I något fall är det dock jag som tvingats tacka nej, 
då jag inte kunnat intervjua på föreslagna tider. Meningen var inte att intervjua tolv personer, 
utan då några föll bort tillfrågades andra. Eftersom antalet intervjuade är så litet, väljer jag att 
inte redovisa kön eller ålder, för att de medverkande ska få vara anonyma så långt det är 
möjligt. Därför tilldelas också de intervjuade lärarna här nya slumpade namn, som alltså inte 
behöver återspegla verklig könstillhörighet och som givetvis inte heller överensstämmer med 
det verkliga namnet. Namnen är Anna, Bertil, Cecilia, David, Erika och Fredrik. I 
sammanhang där namnen förekommer används hon och han istället för hen som personligt 
pronomen, men det är endast kopplat till genus för det tilldelade namnet och anger, som sagt, 
inte nödvändigtvis faktisk könstillhörighet. 
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Tillförlitlighet 
Trost (2010) resonerar kring jämförelse av reliabilitet, (eller tillförlitlighet) mellan 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Han konstaterar då att det är förenat med stora 
svårigheter att visa att en kvalitativ studie givit tillförlitliga resultat eftersom det saknas 
möjlighet att objektivt mäta och utvärdera den på samma sätt som är fallet med kvantitativt 
insamlade data. Han framhåller vikten av att på ett transparent sätt visa hur studien är 
upplagd, hur frågor utformats, vilka etiska överväganden som gjorts och hur intervjuerna 
genomförts och tolkats.  

Kvale och Brinkman (2010) resonerar också kring olika sätt att se på reliabilitet och 
validering inom det samhällsvetenskapliga fältet. De visar en modell för hur valideringen kan 
brytas ner i sju steg, som en kontroll av olika stadier i arbetet med en undersökning. På så sätt 
åskådliggörs att valideringen är en process som påverkas av planering och genomförande från 
början till slut och att tillförlitligheten är beroende av alla delar. Samtidigt påpekar samtliga 
ovannämnda att det inte finns någon enhetligt fastställd metod för att pröva validiteten i en 
kvalitativ studie.  

Genom bristen på mätbara faktorer blir istället, menar Kvale och Brinkman, validiteten 
mycket en fråga om hantverksskicklighet. Det handlar alltså om hur det formulerade syftet 
överensstämmer med möjligheten att undersöka det som verkligen skulle undersökas, hur väl 
intervjuerna planerats, genomförts, renskrivits, tolkats och om den slutliga rapporten lägger 
fram resultatet på ett rimligt och överskådligt sätt.  

Denna studie har givetvis sina brister. Inte minst utifrån att det inte är någon erfaren och 
därmed mer hantverksskicklig forskare som står bakom den. Syfte och frågeställningar är 
utformade efter bästa förmåga och intervjufrågorna likaså. Vid urvalet är, som framgår ovan, 
åtminstone tillgodosett att såväl män som kvinnor intervjuats. Viss hänsyn till åldersspridning 
och fördelning på olika undervisningsämnen har också eftersträvats, vilket redan beskrivits. 
Såsom varande medialärare är intervjuteknik ett åtminstone i teorin någorlunda bekant 
område för mig. Intervjuerna är dock långt ifrån perfekta. Det förekommer att pauser inte 
väntas ut ordentligt och till och med att den intervjuade blir avbruten någon gång. Däremot är 
nog frågorna huvudsakligen ställda på ett medvetet öppet sätt, som i regel inte medger korta ja 
eller nej svar och rena påståenden som bara kunde bekräftas eller motsägas har likaledes 
undvikits. 

Hermeneutik är tämligen outforskad mark, för mig, liksom även meningskoncentration och 
handlingsteori. Allt har gjorts så väl som möjligt utifrån förmåga och förstånd, men det kan 
inte uteslutas att vissa bitar har brukats klumpigt och oerfaret. Absolut objektivitet är en 
omöjlighet i sammanhanget, men ambitionen har ändå varit att försöka betrakta utsagorna 
med viss distans och utifrån olika möjliga perspektiv. Det kan och ska inte förväntas att 
slutsatserna i studien är helt fria från egna åsikter. När så är fallet har min egen uppfattning 
dock redovisats så tydligt som möjligt. Såväl från forskningshorisont, som genom den 
personliga närheten till de intervjuade, har etiska frågor under arbetets gång varit centrala. För 
detta redogörs närmare under punkten nedan. 

Här görs endast analys utifrån det de intervjuade uttalat av önskemål om kursinnehåll, 
bedömningsgrunder och skolverklighet, de plikter och omvärldsförväntningar de säger sig 
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styras av, vad de anser sig klara av eller inte klara av och vilka övriga faktorer som de 
identifierar sig som styrda av. Den verkan den intervjuade sagt sig tro att en åtgärd kommer 
ha eller anser sig redan ha iakttagit att den haft är det som ligger till grund för analyserna. 
Studien granskar alltså inte nödvändigtvis verkligt genomfört innehåll och utfallet av det.   

Forskningsetik 
Fyra centrala områden brukar diskuteras i etiska riktlinjer för forskare: Informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkman, 2010). Ett informerat 
samtycke innebär att det gjorts känt för intervjupersonerna vad studien handlar om och syftar 
till, samt att de deltar frivilligt och har möjlighet att avbryta och dra sig ur om de så skulle 
vilja. Överordnad är här endast informerad om att en studie görs och har inte fått eller heller 
efterfrågat några närmare detaljer om den. Det förekommer – särskilt i USA - att de 
deltagande i en studie förväntas skriftligt medge användning av materialet och godkänna 
innehållet. Trost (2010) menar att det är onödigt så länge det rör sig om myndiga personer. 
Han anser också att det kan vara olämpligt att ge alltför tydliga uppgifter i förväg om vad 
intervjun ska beröra, då det i vissa fall kan vara bättre att få ta ställning till frågor oförberedd. 
Något skriftligt medgivande eller granskning av intervjumaterialet i efterhand har inte här 
praktiserats. De intervjuade lärarna deltar givetvis frivilligt och har i förväg fått endast 
kortfattad information om att studien handlar om gymnasiereformen och främst berör 
svårigheten för elever att nå högsta respektive godkända betygsnivåer i lärarnas kurser, 
liksom att begreppet betygsinflation kan ha nämnts. Dokumentet med de tio grundfrågorna 
har dock funnits öppet tillgängligt vid varje intervjutillfälle. 

Konfidentialitet handlar om huruvida intervjupersonernas identitet hålls skyddad och hur 
intervjumaterialet förvaras och delas. Då det inte helt kan uteslutas att en del av de utsagor 
intervjupersonerna gör skulle kunna vara till men för dem, om de kom till överordnades, 
kollegors, elevers eller i övrigt tredje parts kännedom, har åtgärder vidtagits för att hålla 
hemligt vem som uttalar vad. Därför tilldelas de intervjuade andra namn, när de refereras till 
eller citeras, vilket närmare beskrivits i metod-avsnittet ovan. Ljudfilerna kopierades över till 
ett USB-minne efter genomförd intervju och raderades från tjänstedatorns hårddisk. Det har 
senare tjänat som back-up-kopia, medan intervjuerna överfördes till en av mina privata 
datorer, som ingen annan har tillgång till. Transkription av de inspelade intervjuerna gjordes 
sedan till textfiler. All sådan aktivitet har gjorts i ensamhet i hemmet för att inga obehöriga 
skulle kunna höra vem som talade. Även textfilerna har förvarats på ett betryggande sätt trots 
att de saknar avslöjande namn och endast fått nummer. Citat är i enlighet med Trosts (2010) 
rekommendationer inte absolut ordagrant återgivna och uttalanden som bedömts kunna 
avslöja den intervjuades identitet citeras inte. Bearbetningen avser dock talspråk och inte 
meningsbärande information som i regel är exakt återgiven. 

Konsekvenser av studien ska bedömas utifrån en eventuell skada som en intervjuad skulle 
kunna lida, till följd av sina uttalanden. Detta ska vägas mot den nytta som resultaten kan 
representera för forskningsområdet. Vid intervjuerna måste etiska riktlinjer beaktas. Det 
kräver kunskap om undersökningsområdet och en känsla för vad som kan vara mycket 
kontroversiellt eller alltför personligt. De här genomförda intervjuerna berörde yrkesmässiga 
förhållanden och har varit så pass öppna till sin struktur att den intervjuade själv kunnat styra 
om kontroversiella eller mer personliga områden skulle beröras eller ej.  

Forskarens roll i studien och vikten av ett moraliskt ansvarsfullt beteende hos denne, betonas 
av Kvale och Brinkman (2010). De väcker också problemet att forskningens oberoende kan 
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äventyras av att intervjuaren identifierar sig så starkt med sina undersökningspersoner att det 
blir svårt att upprätthålla en professionell distans. Förutom risken att forskaren antar de 
intervjuades perspektiv och ståndpunkter, så varnar Kvale och Brinkman (2010) också för att 
utnyttja ett upprättat förtroende mellan intervjuare och intervjuad till att gå för långt in i den 
intervjuades privata sfär. Såsom redan framgått i metod-stycket ovan är ingången i denna 
studie ett slags ”gräv där du står” initiativ. Identifikationen med de intervjuade var, 
åtminstone från ett allmänt yrkesperspektiv, helt oundviklig. Även om lärare från en annan 
skola och ort hade intervjuats istället kunde knappast det eliminera identifikationen på det 
yrkesmässiga planet om än möjligen den personliga kopplingen. Det är en medveten och 
kalkylerad risk, från min sida, att försöka vända identifikation och förförståelse till en fördel i 
forskningen, utan att för den skull göra etiska övertramp och utnyttja tillhörigheten och 
förtroendet. Trost (2010) noterar också att fullständig objektivitet ändå är en omöjlighet även 
i vetenskapliga sammanhang.   
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Resultat 
 

Resultaten har uppdelats så att de sorterats in under tre rubriker, som återkopplar till 
frågeställningarna i studiens syfte. Alltså redovisas och analyseras först utsagor kopplade till 
lärarnas uppfattningar om eventuella förändringar i svårigheten att nå en viss betygsnivå. Här 
ryms i första hand också eventuella utsagor om betygsinflation. Därefter följer deras syn på 
hur reformen förändrat kurserna och vilka konsekvenser det kan ha haft för undervisningen 
och deras sätt att arbeta. Den tredje rubriken avhandlar lärarnas uppfattningar om vilka 
konsekvenser reformen kan ha haft eller möjligen komma att få för eleverna och skolan i ett 
vidare perspektiv. För varje del fördjupas och analyseras utsagorna i steg med hjälp av von 
Wrights fyra determinanter. Sist kommer en sammanfattning med slutsatser av studien. 
Benämningen betygskriterier används konsekvent oavsett om det gäller kurser före eller efter 
reformen, trots att det i de nya kurserna heter kunskapskrav. Detta är helt i enlighet med hur 
praktiskt taget samtliga intervjuade valt att uttrycka sig. 

Det är viktigt att påpeka att skalorna i de båda betygssystemen, före och efter 2011, inte är 
jämförbara i matematisk mening och att inget sådant samband förutsätts existera då antalet 
steg är olika och det inbördes avståndet mellan stegen också kan variera och inte följer en 
given matematisk modell. Här jämförs endast lärarnas uppfattning om skillnader i vad som 
krävdes/krävs för att nå högsta möjliga betygsnivån och den lägsta godkända nivån i de båda 
systemen. Det bör sägas att de tillfrågade lärarna huvudsakligen besvarar frågan utifrån ett 
eller några få ämnen, som de själva undervisar i och där de bedömer att kurserna tillräckligt 
liknar varandra i de båda systemen för att en jämförelse ska vara rimlig.  

 

Reformens inverkan på svårigheten att nå en viss betygsnivå 
Betygsinflation har angetts som en av flera orsaker till behovet av en reform och därför är det 
rimligt att anta att det borde krävas något mer för att nå betyget A i en kurs än det gjorde för 
att få ett MVG. I grunden svarar också nästan alla tillfrågade lärare att det blivit svårare att nå 
högsta betyget i deras kurser. De enda som hanterar frågan något avvikande är Bertil och 
David. Det är inte så att Bertil redovisar direkt motsatt uppfattning, men han tycker det är 
svårt att jämföra en klass med en annan och att storleken på gruppen och den genomsnittliga 
förkunskapsnivån kan spela in så mycket att det inte blir meningsfullt att jämföra antal MVG 
med antal A. Han säger att det är fler moment i de nya kurserna, som kan göra dem svårare, 
men också att ny teknik underlättat en del och att elevers förkunskaper på de områdena blivit 
generellt sett bättre vilket alltså kan underlätta för de som har med sig detta.  

David gör en annan typ av reservation. Han säger att det inte var svårare att få ett A under 
reformens första år än det var att få ett MVG under den förra reformens första år. Däremot 
menar han att det visserligen var lättare att få ett MVG under åren före den senaste reformen, 
men att det så småningom skulle bli lättare att få A också. Han förutsätter att 
betygsinflationen kommer fortsätta och förklarar orsakerna så här:  
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…Alltså inflationen i samhället då har man ju riksbanken som jobbar bara med att hålla 
inflationen i schack. Det har gått rätt bra. Men i skolan. Vill kommunen att vi ska ha 
höga betyg? Ja. Vill rektor att vi ska ha höga betyg? Ja. Vill eleven att vi ska ha höga 
betyg? Ja. Föräldrarna kommer de att ringa och vara glada om man får låga betyg? Nej. 
Lärarna? Är man duktig lärare om man sätter höga betyg? Jag tror att det finns en 
tendens att tänka: Ja det måste man väl vara. Så den ende till slut som inte vill sätta 
höga betyg det är ett överjag i läraren. Jag är tjänsteman. Jag vill hålla emot. Men hur 
lätt är det? Så att betygen: Det är så många starka intressenter. (David) 

Av de andra lärarna så säger Erika och Fredrik att B-nivån nog mer motsvarar ett tidigare 
MVG och att det alltså är svårare att få ett A. Erika kopplar den ökade svårigheten till att 
samtliga moment ska vara uppfyllda på A-nivån och Anna och Cecilia utrycker det så här: 

…Jag personligen tycker inte att det har blivit någon jätteförändring, men förändringen 
ligger väl just i det då: Att det är svårare att få högsta betyg just på grund av att du 
måste ligga på högsta betyg på alla moment. ---  Sen tycker jag väl egentligen inte att 
kraven är så mycket högre, utan det är väl mer en tolkningsfråga. --- Jag tycker främst 
att det är svårare på grund av att du verkligen måste toppa på alla bitar för att få ett högt 
slutbetyg, eller för att få ett A då. (Cecilia) 

…Ja, det har blivit betydligt svårare tycker jag, eftersom man ska uppnå allt. Alla 
kriterier för A. Och att de är mera specificerade. Så man måste verkligen beta av allt. 
(Anna) 

När det gäller kraven för att nå godkänt-nivån före och efter reformen så återkommer en del 
resonemang hos lärarna. Cecilia menar först att kraven inte nödvändigtvis höjts i hennes 
ämnen även om kursplanerna blivit mer detaljerade. Kravet att uppfylla samtliga kriterier för 
E gällde även G, så i det avseendet är inget förändrat. Hon säger dock att det möjligen blivit 
lite svårare eftersom det är fler moment nu än tidigare, som alla måste vara godkända. Anna 
ser inte heller någon ökad svårighet att bli godkänd utifrån betygssystemets utformning, men 
hon har en kurs där hon säger att innehållet utökats väsentligt och att det därigenom givetvis 
är svårare för eleverna att lära sig mer saker. 

Erika och Fredrik beskriver skillnaderna som mindre för att nå godkänt-nivå i sina ämnen. De 
menar alltså att det möjligen blivit något lite, men inte betydligt svårare att nå godkänt och att 
det i så fall beror på att kursinnehållet ökat något eller att kriterierna specificerats tydligare. 
Bertil säger inte uttryckligen att det blivit svårare, men talar ändå mycket om ökat 
kursinnehåll efter reformen. David talar nu i mindre generella termer och visar tydligt sin 
egen roll när han gör sin jämförelse: 

…man måste jämföra när sakerna sjösattes. Så för att få G när det sjösattes. Det var inte 
så lätt som det var på slutet alls. Och jag vill nog säga om F att i början här så var det 
kanske ibland lite svårare att få ett E. Men jag tror att det redan - Jag kände det så själv 
- att det är ett oerhört tryck på en om man sätter ett F. Jag sätter F, men de F:en de är 
klockrena. Det är utan tvekan så att en del av de E jag sätter skulle man absolut kunna 
hävda att de borde varit F. Och jag tror inte jag är speciellt ovanlig, utan jag är 
övertygad om att jag är i alldeles för gott sällskap. Jag tror till och med att kommer det 
in lärare som rent juridiskt hårdrar betygssystemet, då tror jag det kan vara väldigt svårt 
att vara lärare. (David) 

David ger inte uttryckligt svar på frågan om han anser att det blivit svårare att nå godkänt-
nivån. Det han säger kan snarare tolkas som att det inte spelar någon roll om det blivit något 
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svårare eftersom han och lärare i allmänhet tenderar att jämka sin tolkning av kursplanens 
godkänt-nivå till ett läge där alla som inte uppenbart och tydligt underskrider kraven får E. 
Fredrik var möjligen i närheten av ett liknande tänkesätt: 

Där tror jag skillnaden är mindre, för det fanns en lägstanivå för att eleverna kanske har 
gjort sina uppgifter på en grundläggande nivå. Man kanske kan släppa lite på några 
grejer om de har gjort vissa andra och så där. Så den skillnaden upplever jag är mindre, 
eller det är inte så stor skillnad, rättare sagt. Men jag tror skillnaden för högsta betyg är 
större. (Fredrik) 

Det är dock inte givet vad det innebär för de olika lärarnas nivåkrav i förhållande till 
varandra. Det är viktigt att påpeka i sammanhanget att David mycket väl kan ha gjort en 
strängare tolkning från början av vad som borde krävas för att nå E-nivån. När han sedan själv 
tycker att han ger avkall på den tolkningen ibland så kanske ändå ”hans” E-nivå ligger högre 
än många andra lärares. På liknande sätt kan det vara vanligt förekommande eftergifter även 
hos andra lärare, som Fredrik gör om han släpper lite på något och ser det som kompenserat 
av annat.  

Önskningar (Wants): 
Flera lärare antyder önskemål om ett något friare spelrum vad gäller betygsättningen. Ovilja 
att uttala sig specifikt om förändringar i svårighet att nå högsta betygsnivån och egentligen 
om betygssättning överlag, kan visserligen delvis bottna i osäkerhet kring tolkningen av 
betygskriterier, men det är uppenbart att det hos Bertil också utgör en integritetsfråga. Han är 
tydlig med att det är den enskilde läraren som sist och slutligen bestämmer betygsättningen av 
sina grupper och han ger också intrycket av att det är så han vill att det ska vara även 
fortsättningsvis.  

…Det är alltid så svårt att nå lärarens innersta känsla för hur ett betyg ska göras och 
sättas. Det är bara du som har sett eleverna. Och det är jättesvårt att ifrågasätta en lärare 
om den har satt för högt betyg. För det är egentligen bara den läraren som vet det själv. 
Och det finns naturligtvis en byråkratisk önskan om kontroll och antal A och så vidare 
men jag tror aldrig man kan driva det så långt. Det kommer inte att fungera. (Bertil) 

Han efterlyser ändå mer diskussioner i arbetslaget och är också angelägen om att få resonera 
med ämneskollegor från andra skolor i någon slags seminarieform. Däremot nämner han inte 
att Skolverket skulle förtydliga bedömningsgrunder eller ge mer detaljerade direktiv, utan det 
är troligt att han vill att det litas till lärarnas gemensamma kunnande och autonomi på 
området. David är också inne på linjen att tilltron till den enskilde lärarens kunnande måste 
öka.  Han jämför med att en erfaren sportjournalist vet när en lagd straffspark håller 
världsklass, utan att det krävs några kriterier för det. Erika är ganska tydlig med en önskan om 
friare ramar för kursinnehåll och kriterier. Hon, men även Fredrik, Anna och Cecilia ger 
möjligen antydningar om att de skulle vilja ha tillbaka möjligheten att tolka betygskriterierna 
mjukare vad gäller uppnående av allt på en nivå för att tilldelas det betyget. Anna skulle 
egentligen önska att hon slapp sätta betyg överhuvudtaget. 

Plikter (Duties): 
Att följa skollagen, läroplanen, kursplanerna och övriga styrdokument för skolan, liksom 
klausulerna i anställningsavtalet, är givna plikter för var och en som verkar inom läraryrket. 
Samtidigt menar von Wright (via Linde, 2012) att också vissa krav och önskemål från 
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omvärlden, som skolledningen, kollegorna, eleverna, deras föräldrar och samhället i stort har, 
kan upplevas som legitima förväntningar och därigenom också en del av plikterna.  

En rimlig tolkning av det David säger ovan är att det visserligen på pappret blivit svårare att 
få ett A nu, även i kurser han har, men att det på sikt inte kommer ha någon betydelse därför 
att det blivit lättare att få MVG än det egentligen borde ha varit och den utvecklingen kan 
förväntas upprepas. Hans och kollegornas plikt är att sätta betyg i enlighet med 
styrdokumentens anvisningar, men det finns också ett tryck från omvärlden, som David alltså 
tror kommer leda till mindre ortodoxa tolkningar av betygskriterierna och därmed fortsatt 
betygsinflation. Det framgår att han egentligen tycker att det är lärarens plikt att sätta så 
kriterietrogna betyg som möjligt, men att det finns för många faktorer som verkar för att även 
han i längden kan känna sig tvungen att pruta på det. Det bör sägas att han anser sig ha sett 
flera kollegor som redan gjort det i väsentligt högre grad än han själv har gjort. Ingen av de 
andra intervjuade nämner omvärldens förväntningar, som en så styrande faktor för sin 
betygsättning, men det betyder självklart inte att de måste stå helt fria från sådan inverkan.   

Att bedöma elevers prestationer och sätta betyg på dem är en central plikt för en lärare. Anna 
ser betyg som ett uttryck för vad en person kunde vid ett specifikt tillfälle och betraktar det 
mer som en antydan om hur lätt eleven har för att lära sig saker inom ett visst område, än ett 
mått på vad eleven faktiskt kan. Erika är splittrad i sin inställning till betyg och menar att de 
väl måste finnas som samhället ser ut, men är rädd att de kan vara kontraproduktiva för lusten 
att lära. Fredrik och Cecilia är tydliga med att de inte vill ha betyg i lägre åldrar än idag, men 
att det i alla fall är rimligt och förmodligen nödvändigt på gymnasiet. Ingen av de intervjuade 
lärarna säger sig uttryckligen vilja avskaffa betygen och flera ger dem sitt tydliga om än inte 
reservationslösa stöd. Trots det så finns hos alla en antingen direkt uttalad eller i varje fall 
antydd olust inför att sätta betyg. Sist och slutligen gör samtliga ändå sin plikt och sätter betyg 
när det ska göras. 

Förmågor (Abilities): 
Ingen av de intervjuade har uttryckligen sagt att de finner att kraven på tolkning av 
betygskriterier, skulle vara något som övergår deras förmåga. Däremot förekommer ibland 
tvivel på att den egna tolkningen alltid är i linje med kollegors eller i enlighet med 
Skolverkets intentioner. Bertil visar det i någon mån ovan genom att vilja ha utökat utbyte 
med kollegor i tolkningsfrågor. David talar om att lärare inte är några jurister som är upplärda 
på att tolka semantiskt, språkligt och följa praxis. Liknande antydningar om osäkerhet finns 
hos de andra intervjuade, men ingen uttalar egentligen något tydligt tvivel på den egna 
förmågan att bedöma och betygsätta. 

Möjligheter (Possibilities): 
Begränsningar nämns snarare än möjligheter under intervjuerna. Tiden är en återkommande 
faktor, eller rättare sagt bristen på tid. Att tidsbrist skulle hindra någon från att sätta betyg 
överhuvudtaget, är givetvis ändå aldrig aktuellt, eftersom det måste prioriteras vid kurs och 
terminsslut. Ingen som intervjuats har nämnt att tiden inte räcker till för själva 
betygssättningen. Det kan möjligen också vara en indikation på att den bara ses som en 
summering av i huvudsak redan genomförd bedömning. Däremot har tidsbrist under kursens 
gång nämnts som en faktor som kan påverka bedömningen och därmed även underlaget för 
betyget som sätts.    
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Reformens konsekvenser för kursinnehåll och undervisning. 
Det som lyfts fram av samtliga tillfrågade lärare är att kursinnehållet har specificerats 
tydligare och i regel på en mer detaljerad nivå. Att det också uppfattas som att innehållet i 
kurserna har utökats kan sägas vara en åsikt som delas av alla, men hur mycket ökning det är 
frågan om varierar.  

Fredrik och Cecilia framhåller båda att de tycker det blivit lite tydligare med de nya 
kursplanerna. De är för ökad tydlighet för att det borde leda till ökad likvärdighet och de 
menar att tydligheten ökat både i vad kurserna ska ha för innehåll och hur de ska bedöma. 
Särskilt Cecilia påpekar dock att det givetvis inte är fråga om att bedömningen gjorts absolut 
och otvetydig, men att konsekvent användande av samma begrepp i många kurser gör det 
lättare att diskutera med kollegor om vad de begreppen borde innebära. Samtidigt tycker hon 
att det i något fall kan ha styrt kursen bort från något hon gärna hade jobbat mer med. Fredrik 
talar en del om att uppgifterna måste utformas så att de verkligen låter eleven visa så mycket 
som möjligt av det som ska bedömas. Att det inte också blir en massa annat jobb, med sådant 
som är alltför löst knutet till kursen. Han noterar att innehåll och kriterier är skrivna så att det 
nu krävs mer av analyser än tidigare. 

Anna, Erika, Bertil och David är delvis mer kritiska. David uttalar dock att han förändrat 
undervisningen i viss riktning: 

… Kanske främst att jag ger mer och mer stora uppgifter, alltså på prov och 
bedömning. Där man får gå in, rakt in i ett problem och jag bedömer hur långt man 
kommer. Och jag har mer och mer gått ifrån det jag gjorde i början att de där frågorna 
är E-frågor och de är C-frågor… (David) 

Den avgjort starkaste kritiken kommer från Bertil: 

…Ja som jag sa tidigare så ser jag den stora skillnaden i att det är så många mer 
moment du ska hinna med. Och det är så många mer tekniska färdighetsmoment i det 
nya systemet som eleven ska behärska… - - Jag vill bara säga hur mycket det är för 
läraren och eleven i det här innehållet och hur den som har skrivit det här måste känna 
till väldigt lite om vad man kan hinna med på hundra timmar. Och hur de, tycker jag, 
nedvärderar vårt ämne om man måste göra allt det här. Då blir det inte mycket av 
något…(Bertil) 

Erika är ganska negativ till en ökad precisering och styrning, som hon menar hämmar 
kreativiteten och inte heller alltid fokuserar på det hon ser som viktigast. Hon säger att hon nu 
behöver vara noggrannare som lärare så att hon verkligen ger eleverna möjlighet att nå ett A. 
Anna tycker det blivit svårare att göra prov och har många frågor hon tycker saknar svar: 

…Det har även blivit svårare för mig att göra prov och testa eleverna på olika sätt, för 
att jag ska kunna bedöma så många förmågor som möjligt… -- …Ja, de 
[betygskriterierna] blev nog tydligare. De har ju framförallt blivit fler, som sagt. Men 
det är ju fortfarande upp till läraren att veta: Räcker det med att man visat upp en sak en 
gång, eller ska man visa det fem gånger, eller femton gånger? Eller i slutet av kursen? 
Ska man visa det varje gång som det är möjligt att visa den här kunskapen, eller räcker 
det att man gjorde det en gång i januari och en gång i mars? Det där är ju fortfarande 
tolkningar som inte Skolverket svarar på…(Anna) 
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Antingen Anna själv eller någon kollega till henne i ämneslaget – det framgår inte helt tydlig 
vilket i intervjun – har också ställt frågor av det här slaget till Skolverket. Svaret som givits är 
att det är upp till varje lärares profession att själv göra den bedömningen.  

Önskningar (wants): 
Det är flera av lärarna som säger eller antyder att de skulle önskat ha lite större inflytande 
över kursinnehållet eller att förändringarna inte blev som de själva skulle ha velat. Fredrik är 
egentligen den ende som verkar någorlunda tillfreds. Erika säger tydligt att hon tycker sig bli 
lite låst och att det nästan är lite väl tydligt ibland, vilket ytterligare framgår ovan. David och 
Bertil skulle också ha önskat styra innehållet på annat sätt. De relaterar det dock mycket till 
den tid som står till förfogande för kursen. Cecilia skulle också gärna lyfta fram andra delar 
av sitt ämne mer än vad de nuvarande kursplanerna medger. Anna menar att delar av en kurs 
hon har är direkt onödiga på grundläggande nivå och skulle önska att de flyttades till en högre 
kursnivå.   

Plikter (duties): 
Bland lärarens plikter är givetvis den att följa kursplanerna mycket viktig. Samtidigt finns 
förväntningar om rättvisa bedömningar och att ge alla elever lika goda möjligheter att nå såväl 
godkänt-nivån som det högsta betyget. Det framgår ovan att nästan samtliga lärare hade velat 
se något annorlunda kursplaner eller större eget inflytande över dem. Trots det så finns det 
ingen av de intervjuade lärarna som uttryckligen säger att det finns moment där de inte följer 
kursplanen. Dock med reservation för att var och en gör det utifrån sin egen tolkning, förstås. 
Det närmaste de flesta kommer detta, är tal om att tiden till förfogande gör det svårt att få med 
allt. Cecilia säger apropå ett moment i en kurs: ”Nu har jag inte jobbat så mycket med det i 
tvåan i år till exempel, men nästa år måste jag försöka få in det mer. ”  

Förmågor (abilities): 
Det sätter lärarnas förmåga på prov om kursinnehållet har ökat och Cecilia säger rent ut att 
hon blir stressad när hon upplever att det är mer stoff hon ska hinna med. Bertil är tydlig med 
att han tycker att innehållet i en av hans kurser är alltför omfattande och egentligen uttrycker 
samtliga intervjuade att innehållet i de flesta kurser har ökat, eller att det åtminstone genom 
ökad styrning och precisering upplevs ha ökat. Att nya kursplaner kan fordra förnyelse i 
undervisningen är givet. Som framgår ovan så säger David att han förändrat uppgifternas 
karaktär i en kurs och Anna framhåller ökad svårighet att göra prov och tester. Det handlar 
nog inte om tvivel på sin förmåga att utforma uppgifter inom ämnet i sig, utan specifikt att 
kunna utforma dem så att de täcker in det centrala innehållet och går att genomföra inom 
kursernas tidsramar. 

Möjligheter (possibilities): 
Begränsningen av möjligheten att genomföra föreskriven undervisning inom anslagen tid för 
kursen återkommer mer eller mindre starkt uttalat hos alla intervjuade. Samtliga lärare 
framhåller att den antingen tydligt påvisade eller upplevda ökningen av innehåll i åtminstone 
någon, men i regel i flertalet av deras kurser, gör att tiden inte riktigt vill räcka till. Det är 
också tämligen tydligt att det inte bara handlar om tidsbrist i allmänhet utifrån att kurserna 
ännu är ganska nya och kräver mycket arbete med att förändra uppgifter och tester, utan att 
det just också handlar om att hinna med undervisningen inom den tid som är anslagen för 
kursen. Fredrik säger att det visserligen blivit mer att bedöma med de nya kursuppläggen, 
men att förtydligandet av kriterierna ändå möjligen gjort det lite lättare att ”checka av”. Detta 
är dock inte nödvändigtvis relaterat till själva undervisningstiden och intrycket är ändå att 
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också han tycker det blivit något svårare att hinna med allt i kurserna. Bertil, David, Anna och 
Cecilia är mycket tydliga med att det blivit svårare att hinna med. Erika har i princip samma 
uppfattning, men uttrycker det som att det nog skulle gå bra om det bara handlade om E-nivå. 
När det däremot krävs att allt gås igenom på en nivå där eleverna ska kunna nå upp till A, 
gäller det att tänka till. Hon menar att det är svårt att få tid nog till genomgång, övningar och 
utvärdering inom kursen. 

 

Reformens konsekvenser för elever och skola 
Det som först kan lyftas fram är att de lärare som tar upp det utökade antalet betygssteg i 
skalan efter reformen också är i huvudsak positiva till den förändringen. David och Bertil tar 
aldrig upp det direkt så deras uppfattning framgår inte. Anna säger dock att hon var direkt 
negativ till fler betygssteg innan reformen, eftersom det innebar ännu fler möjliga 
gränsdragningsproblem, men att hon nu anpassat sig till rådande verklighet och egentligen 
inte har någon åsikt om det längre. Det är bara så det är nu och det fungerar. Fredrik, Erika 
och Cecilia är uttalat positiva och det framgår att det är ur ett slags rättviseperspektiv 
gentemot eleverna.  

När det gäller bedömning och betygsättning som huvudsakligen är knuten till lärarnas kurser 
så menar Fredrik att kravet på mer analyser i kursplanen kan missgynna de elever som har lätt 
för att prestera på ett praktiskt plan, men svårare när det gäller att uttrycka sig i tal och skrift. 
Fredrik menar dock att rättvisan kan ha ökat på ett annat plan: Med tydligare kursplaner borde 
kurserna bli mer likartade i sin utformning från en skola till en annan och därmed borde också 
likvärdigheten i bedömningen kunna förbättras. Erika och Bertil nämner inget åt det senare 
hållet, men är inne på ungefär samma linje när de tycker att de teoretiska bitarna och 
faktakunskap har fått större utrymme på bekostnad av kreativitet och egna initiativ. Också 
David resonerar kring reflektion och analys: 

Ja, risken är ju att: Reflektera på det här sättet. Då betraktas det som en reflektion. Det 
står ju så där… -- … Jag anser inte att man kan göra en reflektion som inte är 
självständig. Risken finns att man snart kopierar en reflektion. Och det är väldigt 
mycket reflektion och analys i de nya betygssystemen. Jag tycker det är jättebra, men 
jag är inte övertygad om att de som går igenom gymnasiet nu blir skickligare i analys 
och reflektion. För faran är ju att de kopierar och tänker som det ska tänkas och då 
kanske man får fråga: Är det analys? (David) 

Bertil framhåller att gruppstorlekarna ökat och att eleverna har mer att fråga om idag 
”eftersom det är mycket mer svåra saker att hantera”. Det blir då mindre tid för varje elev 
trots att de skulle behöva mer hjälp än tidigare. Kopplingen i detta uttalande till direkta 
konsekvenser av reformen är något mera osäker då gruppstorlekarna ökades generellt redan 
ett par år före den. Detta i samband med att eleverna utrustades med personliga bärbara 
datorer, vilket gjorde dem oberoende av antalet datorer i datasalar och liknande 
resursbetonade parametrar. Det ska dock sägas att tendensen efter reformen varit ytterligare 
viss ökning av gruppstorlekar och om mer frågor från eleverna uppstått som en följd av 
förändrade kurser så blir kopplingen ändå relevant.  

På ett mer övergripande plan uttrycker flera av lärarna oro för hur en del elever mår i dagens 
läge:  
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Jag tycker det har blivit mer och mer elever som verkligen är utbrända liksom, att de 
inte klarar av att det är så mycket. Sen huruvida bara det är skolans fel eller om det är 
skolan i kombination med allt annat i samhället som det ser ut idag. Internet, relationer 
och alla krav på hur man ska vara som person. Jag tror vi har lyckats dra upp kraven på 
alla de nivåerna liksom. Både indirekt och direkt. (Erika) 

Alltså jag upplever ju att eleverna framförallt känner sig mycket mer stressade och 
pressade och jagade idag. Sen vet jag inte om det enbart är reformens fel eller om det 
finns andra faktorer som spelar in. Men jag upplever inte att eleverna tycker att det är 
lättare att gå i skolan utan snarare tvärt om. Att kraven har blivit hårdare. (Fredrik) 

Det är, som lärarna här också själva påpekar, svårt att direkt knyta stress och annan ohälsa till 
gymnasiereformen eller ens till skolan och undervisningen överhuvudtaget. Att de citerade 
kollegorna menar att reformen i alla fall inte medverkat till en förbättring av elevers situation 
i det avseendet och att de båda anser att det har någon koppling till skolan är ändå tydligt. När 
David talar om konsekvenser för eleverna så är han mycket inne på att tilltron till både läraren 
och eleverna måste öka. Han citerar förre jordbruksministern Eskil Erlandsson: ”En gris blir 
inte gladare för att man mäter den. Hur många gånger som helst och på alla möjliga ställen. 
Man ser på knorren om grisen är glad.” Det är för lite knorr i dagens skola, hävdar han och 
tycker sig se en ökad grad av Behaviorism, där varken läraren eller eleven tillmäts någon 
större grad av självständighet. Hans framtidsvision är inte så ljus:  

…Det finns en risk att skolan kommer att jobba och fokusera så mycket på bedömning 
och betygsättning så att eleven blir som en råtta i en labyrint som ständigt ska belönas 
och någon annan håller i piskan och det egna drivet den egna motivationen kommer inte 
till sin rätt och man gör inte progression inifrån. Så jag tycker det finns en 
omedvetenhet i dagens skola… (David) 

En del av reformen som möts med viss skepsis är att samtliga kriterier ska vara uppfyllda på 
varje kriteriebunden nivå för att det korresponderande betyget ska få sättas. Anna säger: 

…Sämst gäller! Och det blir ju lite jobbigt för elever som är duktiga på ett område, men 
sämre inom något annat. Att: – Ja, jag är ledsen, men det väger inte upp längre, utan nu 
är det sämst som gäller…(Anna) 

Här finns antydningar från flera att det kan vara svårare att motivera elever att jobba för högre 
betyg, när det ofta blir de bitar de tycker är svårast eller tråkigast, som de måste fokusera 
starkast på för att nå dit. 

Önskemål (wants): 
Lärarnas önskemål kring kursinnehåll kan naturligtvis bottna i att de själva gärna ägnar sig åt 
vissa moment, för att de tycker de är trevligast eller att de behärskar vissa bitar bäst. Erikas 
oro för hämmad kreativitet till följd av mer styrt kursinnehåll, är med säkerhet inte en uttalad 
önskan bara om det egna beslutsutrymmet. Det framgår av hennes utsagor att hon inte alltid 
tycker att betyget visar allt kunnande och att ofta återkommande bedömning kan minska 
elevens självständiga utveckling. Att David har liknande uppfattning framgår ovan och även 
Bertil gör uttalanden åt det hållet. Antydningar åt samma håll förekommer i någon mån också 
hos de övriga, men allt för svaga för att jag ska våga lyfta fram dem som säkra önskemål å 
elevernas vägnar.  
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Plikter (duties): 
De intervjuade lärarna tycks se det som en plikt att vara så rättvisa som möjligt mot eleverna. 
Få önskade fler betygssteg under förslagsprocessen. Stödet från fackligt håll var också klent 
för detta, men när de är ett faktum så tycks lärarna betrakta dem som en möjlighet att 
kompensera framförallt det stora tidigare G-området, som nu kan särskiljas med E och D. Här 
sammanfaller alltså önskningar och plikter/omvärldsförväntningar, på ett möjligen oväntat 
sätt. Studien som Hammarlund (2012) genomfört innehållande intervjuer med några 
naturkunskapslärare visar emellertid liknande resultat. Enligt Linde (2012) skulle det också ha 
varit ett krav från missnöjda elever att just det breda G-området, som ansågs utgöra en grund 
för orättvisa, skulle delas på fler nivåer.    

David är den ende av de intervjuade, som pekar på orättvisan i att tillhöra en elevkull som går 
ut gymnasiet de närmaste åren efter en ny reform, jämfört med de kullar som gått ut åren 
dessförinnan. Här slits sannolikt David mellan plikten att följa betygskriterierna och att inte 
öka på en redan tänkbar orättvisa mot eleverna. Rimligt nu utifrån uttalandena om att det 
torde ha blivit svårare att nå högsta betyg i många kurser. Än mer logiskt med tanke på 
Davids förväntningar om fortsatt betygsinflation, som han ändå menar skulle utjämna 
skillnaderna på sikt. 

Att samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att nå en viss betygsnivå gäller numera. Alla 
intervjuade tenderar att visa en viss olust inför detta. Som framgår ovan menar några av 
lärarna att det kan påverka möjligheten att motivera elever att jobba för ett högre betyg. David 
är den ende som, genom sina uttalanden om förväntad betygsinflation, antyder att lärare 
skulle vara redo att bryta mot det. Övriga verkar åtminstone redo att pliktskyldigt rätta sig 
efter det, men flera är lite avogt inställda till förändringen.  

Förmågor (abilities): 
Det är flera av de intervjuade som säger att deras förmåga prövas hårt när de ska göra 
uppgifter, som verkligen täcker in tillräckligt många kriterier och dessutom på en nivå där det 
är möjligt för eleven att visa att hen kan prestera nog för ett A. Cecilia säger tydligt att det 
stressar henne, utifrån att hon också upplever kurstiden som knappt tilltagen och de flesta ger 
liknande antydningar. Att flera också tycker sig se en ökad stress hos eleverna framgår ovan.  

David och Erika uttalar det tydligast, men ett par andra ger också något uttryck för att en 
knappt tilltagen kurstid i förhållande till stoffmängden riskerar att ge liten tid för övning. Det 
riskerar att bli genomgångar, som följs av utvärderande uppgifter, utan att någon egentlig tid 
för övning eller verklig reflektion och analys ges. Att själva klara av att göra undervisningen 
sådan att allt detta ryms ser de som svårt och naturligtvis är det eleverna som drabbas i 
slutändan. Här står förmåga mot möjligheter.  

Möjligheter (possibilities): 
Tiden för kurserna kontra mängden föreskrivet innehåll, är återigen det som de flesta lärarna 
ser som största hindret för att verkligen kunna ge alla elever chansen att nå sina 
betygsförväntningar. Teknikutvecklingen lyfts fram av några, framförallt Bertil, som något 
som gett nya bättre möjligheter till många kurser. Det handlar mycket om att alla elever har 
tillgång till var sin bärbar dator och en rad program som är användbara i undervisningen. 
Bertil framhåller tekniskt kunnande som ökande hos eleverna, men påpekar också de extra 
svårigheter det kan vara för de som inte har samma förkunskaper och det extra ansvar det 
innebär att ha datorn tillgänglig och laddad på lektion. 
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Trots att många lärare generellt sett varit kritiska till en betygsskala med fler steg, så är nu 
omdömena positiva eller i varje fall neutrala. Om det innebär svårare ställningstaganden eller 
ökad arbetsbörda för dem så är det inget de direkt nämner. Istället för att inge vaga 
förhoppningar med till exempel ett G-plus eller VG-minus, som kanske ändå bara blev ett G i 
slutändan, så kan ett svagt C nu kanske bli ett D. Lärarna verkar vara glada över den 
möjligheten.  

 

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av vad studien visar. Då detta är en kvalitativ studie med 
intervjuer som bas och resultat som bygger på lärarnas uttalade uppfattningar vid det specifika 
tillfället, är det viktigt att påpeka att inga kvantifierbara slutsatser kan dras av antalet lärare 
som står bakom en viss uppfattning. Inte ens när samtliga lärare i studien är eniga om ett 
sakförhållande går det att dra slutsatsen att alla eller majoriteten av alla lärare i riket skulle ha 
samma uppfattning. Se därför utfallen som uppfattningar som kan förekomma hos 
yrkesverksamma lärare, utan att fästa för stor vikt vid hur många som företräder dem.  

Sammanfattat visar studien följande resultat: 

Att i princip samtliga intervjuade lärare i någon mån anser att det blivit svårare att uppnå A-
nivån än det var att få ett MVG i de kurser som ansetts någorlunda jämförbara. Flertalet av 
lärarna anger ökad stoffmängd i kursen och det faktum att samtliga kriterier för A-nivån 
måste vara uppfyllda, för att betyget A ska få sättas, som orsaker till detta. En av lärarna 
menar att orsaken i huvudsak bara är den senare nämnda.  

Att också nivån för att få godkänt betyg kan ha blivit svårare att nå. Här anges främst 
tydligare och mer specificerat kursinnehåll som orsak, men också mer krav på analys. I ett fall 
anges en ganska omfattande ökning av kursinnehållet utöver förtydligande och specificering 
och en därmed betydligt stegrad svårighetsgrad även för godkänt-nivån. De andra lärarna 
beskriver en mer måttlig eller nästan obetydlig ökning.   

Att det utökade antalet betygssteg av flertalet lärare närmast har givits ett positivt mottagande. 
Det förefaller att betraktas som ökad rättvisa vid betygssättningen. 

Att flertalet lärare gärna skulle ha velat ha kvar mer eget inflytande över tolkningen av 
kursplaner och betygskriterier eller att de åtminstone skulle önskat att kurserna och kriterierna 
var något annorlunda utformade. 

Att två av lärarna dock uttalar att de tycker tydligheten ökat med de nya kursplanerna och att 
de ser det som positivt. De menar att det kan leda till ökad likvärdighet.  

Att flertalet lärare inte är bekväma med att sätta betyg utifrån kravet på att samtliga 
betygskriterier för t.ex. A-nivån måste vara uppfyllda för att eleven ska få ges ett A. Det finns 
å andra sidan en tendens till en generell obehagskänsla inför betygssättningen hos de 
intervjuade. 

Att det trots detta bara är en lärare som uttalat menar att lärare i allmänhet nog prutar på 
kraven och att han också tror sig komma att dras med i det. Antydningar om prutmån på 
godkänt-nivån finns dock hos ytterligare en lärare. 
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Att flertalet lärare tycker att specificerat innehåll och preciserade betygskriterier i deras kurser 
gör det svårare att göra uppgifter och prov och att utforma och genomföra undervisningen i 
övrigt. Nästan samtliga gör kopplingen, stor stoffmängd och för lite tid. 

Att flertalet lärare tycker sig märka en generellt ökad stress hos eleverna, även om de inte kan 
göra någon entydig koppling mellan det och skolreformen. 

Att några av lärarna oroar sig för att en ökad stoffmängd som ska behandlas inom samma 
tidrymd som tidigare, leder till brist på övningsmöjligheter för eleverna. De menar att 
genomgångar kan följas av uppgifter som måste bli direkt betygssättande, med inga eller 
bristfälliga möjligheter för eleven att öva på ingående moment. 
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Diskussion 
 

Då inte determinanterna kunnat sammanställas till synteser av skäl som närmare redogörs för 
i metoddiskussionen tillgrips en gyllene medelväg där determinanterna stundtals kan urskiljas, 
men där syntesen inte vilar på mer än en eller några få och där diskussionen mer tar fasta på 
att ställa resultat mot tidigare forskning än att passa in den i en beskrivningsmodell.  

 

Resultatdiskussion 
Här har en annan disposition valts än i resultatavsnittet då inte resultaten diskuteras kopplade 
till de tidigare frågeställningarna. Utformningen har istället gjorts sådan att risken för fortsatt 
betygsinflation diskuteras först och därefter har andra iakttagelser samlats under rubriken: 
Direktiv och brist på direktiv.  

Eventuell betygsinflation efter 2011 
Den förändring av betygssystemet som de intervjuade lärarna tenderar att uppleva som mer 
rättvis gentemot eleverna är det utökade antalet betygssteg. En förändring i förutsättningarna 
för betygssättningen, som däremot uppfattas som problematisk och kanske snudd på orättvis, 
är kravet på att alla kriterier för ett C eller A, ska vara uppfyllda för att det ska få utdelas. I 
detta avseende överensstämmer studiens resultat väl med resonemangen hos lärarna i 
Hammarlunds (2012) uppsats. Även i Segers (2014) forskning finns exempel på några lärare 
som påpekar hårdheten i att det räcker med att brista i ett moment för att sjunka på 
betygsstegen och att de ser det som problematiskt. Det är ingen av lärarna som uttryckligen 
uttalar att det skulle vara ett orimligt krav, men det ses som en faktor som försvårar när det 
gäller att motivera elever till att kämpa för högre betyg. När lärarna önskar vara rättvisa och 
ändå göra sin plikt uppstår en lojalitetskonflikt lätt mellan möjligheten att göra en tolkning, 
som mjukar upp kraven något till elevens fördel eller att följa läroplanens krav strikt, så att 
verkligen alla kriterier ska vara uppfyllda fullt ut. Här kan föreligga en risk, som egentligen 
inte är en konflikt mellan önskemål och plikter, utan kanske snarare ett pliktområde mot ett 
annat.  

Möjligheten finns nu att så att säga dela upp det gamla G-området till betygsstegen E och D. 
Liknande resonemang kan föras om C och B, men då med B som en möjlig VG-plus eller 
kanske MVG-minus nivå. Så långt inget problem i sig. Det är nog helt i linje med hur det var 
tänkt att fungera. Nu är avstånden mellan betygsstegen dock inte konstanta. Det krävs nästan 
lika mycket för att nå B-nivån som för ett A, men det är ett par eller några få kriterier som inte 
är fullt uppfyllda. Samtliga C-nivåns krav ska, som bekant, vara uppfyllda, men också 
övervägande delen av kraven för A. Här tror jag tolkningarna kommer att ”mjukna” först, om 
nu så inte redan är fallet i viss utsträckning.  Hammarlund (2012) använder också statistik i 
sin studie och kan där visa att betygsmedelvärdet efter reformen inte förändrades trots att 
andelen som fick högsta betyget sjönk. 

Om ”Davids” resonemang stämmer så att godkänt-nivån tenderar att flytta sig uppåt. Kanske 
på ett sätt som gör E till ett ”nätt och jämt godkänt”. Då är det nog lätt hänt att det upplevs 
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som rättvist av lärarna att kompensera elever som ligger lite högre upp, med ett D, även om 
de kanske inte riktigt nått ända fram. Om sedan läraren medvetet prutar på kraven, eller mer 
omedvetet omtolkar dem för att bli något mildare, kan nog variera från person till person. Ett 
sådant resonemang kan hur som helst ”smitta” även högre upp på skalan. Jag tror först D och 
B kommer bli ett slags ”halvvägs-steg” istället för ”nästan uppe-nivåer”. Det behöver, som 
sagt, inte ske genom att läraren medvetet använder en ”låt gå - princip”, utan kan snarare till 
exempel bottna i olika tolkningar av vilka kriterier som har störst tyngd i förhållande till 
andra. I Segers (2014) uppsats finns just exempel på hur olika moment i en kurs tillmättes 
olika vikt vid betygssättningen.  

Här tror jag att betygsinflationen riskerar att fortsätta, utan att det för den skull behöver 
betyda att det är högsta betygsnivån som rusar iväg. Försiktigtvis bör då tilläggas att studien 
inte visar någon benägenhet hos lärarna att lättvindigt och oreflekterat vilja sätta högre betyg 
än de borde ha underlag för. Det studien visar är att lärarna snarare tror det har blivit svårare 
att nå det högsta betyget och i några fall också svårare att få godkänt. Den visar dock också att 
flera av lärarna skulle önska sig ett lite större inflytande över kursplaner och betygskriterier än 
de faktiskt formellt har och att de flesta inte är helt bekväma med att sätta betyg efter ”sämst 
gäller”-principen, liksom att de möjligen inte är helt bekväma med att sätta betyg 
överhuvudtaget. De senare utfallen i kombination med den press som kommer av vikten som 
tillmäts betygen av såväl elever och föräldrar, som samhället i stort och det faktum att 
”överbetyg” faktiskt är mycket svåra att bevisa, gör att jag ändå tror på fortsatt 
betygsinflation.  Lärarna i Hammarlunds (2012) studie är betydligt mera frispråkiga i det 
avseendet. Deras argumentation överensstämmer i långa stycken med den som förs av, läraren 
jag valt att kalla David. Främst att det kan uppstå ett tryck från elever, indirekt kollegor 
emellan, att inte bli den läraren som ses som särskilt hård när det gäller betygsättning, men 
också att trycket kan komma från skolledning, föräldrar och andra aktörer. Flera av de 
incitament som enligt Skolverket (2012) kan vara avgörande faktorer för fortsatt 
betygsinflation är alltså fortfarande närvarande. 

 

Direktiv och brist på direktiv 
Skolverket kan utfärda föreskrifter till hjälp för tolkningen av kursplaner och betygskriterier 
(egentligen nu kunskapskrav). Det har också skett i flera ämnen, men då efter att de 
ursprungliga ämnes- och kursplanerna trädde i kraft. De kan också genom nationella prov och 
rättningsmallar för dessa i någon mån styra och kontrollera vissa ämnen mer än andra. Likväl 
hänvisar Skolverket de flesta frågor om tolkning av kursdokument tillbaka till lärarna, som 
beslut som måste tas av den enskilde läraren eller på lokal nivå i en ämnesgrupp eller dylikt. 
Anna, som intervjuats här, har sådana erfarenheter genom sin ämnesgrupp på skolan. I Segers 
(2014) studie framgår att försök också har gjorts för att få förtydliganden och hjälp med 
tolkningar, men i princip givits svaret att tyngden i kursplanens olika delar visserligen kan 
variera, men att det är upp till varje lärare att ta beslut om hur. En viktig avsikt med reformen 
sägs ha varit att förtydligade kunskapskrav skulle leda till ökad likvärdighet vid betygsättning. 
Trots det så besvaras alltså ofta önskemål om ytterligare förtydliganden till Skolverket med en 
slags bumerangeffekt, där den professionelle läraren förväntas ha svaren själv eller söka dem 
lokalt bland kollegor. 

Nu finns flera lärare i den här studien som antyder eller säger rakt ut att de gärna skulle ha 
ändrat delar av innehållet i en eller flera av sina kurser och många som dessutom säger sig ha 
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svårt att hinna med allt innehåll. Om innehållet ökat så måste tiden räcka till för både 
ordentliga genomgångar, övningar och utvärderingar. Att uppgifter som ges riskerar att 
tvingas vara både övningar på nya saker och utvärdering av hur väl eleven lärt sig sakerna, 
har nämnts eller antytts i ett par intervjuer. Seger (2014) har av flera lärare hon intervjuat fått 
svaren att dokumentation för bedömning närmast är en daglig syssla. Bedömningen fortgår 
således i princip kontinuerligt vid varje lektionstillfälle. Även i Hammarlunds (2012) studie 
nämner lärarna dokumentationsbördan. Det kan också vara så att uppgifter måste göras 
särskilt komplexa för att de verkligen ska kunna pröva mål ända upp på A-nivån och att de 
därigenom blir svårare även på lägsta nivån. Det har också nämnts vid någon intervju. 
Liknande svårigheter märks t.ex. för idrottslärarna i Segers (2014) studie, som har stora 
svårigheter att få in utvärderingsbara lektioner i momentet friluftsliv i sin undervisning.  

Ända sedan den första betygsutredningen gjordes på 1940-talet (Skolverket, 2008) är det känt 
vilka svårigheter det innebär att försöka ge tydliga och mätbara kriterier för kunskapsnivåer 
och eftersom betygssystemet främst skulle användas för urval till högre studier, valde man att 
runda problemet genom att göra betygsnivåerna relativa. När så det första mål och 
kriterierelaterade betygssystemet skulle utformas fick det bli relativt fria ramar för 
betygskriterierna eftersom samma insikter i grunden fanns kvar att beakta. Tyvärr sammanföll 
det också med ”avreglering” och konkurrensutsättning för svensk skola och därtill i en tid då 
internationella jämförelser fick alltmer användning. Dessutom ligger det i målstyrningens 
natur att verksamheten – och därmed även betygsättningen – endast utvärderas som resultat 
och inte i löpande verksamhet (Maltén, 1997). De som var med på den tiden vittnar om hur 
fort allt gick och hur ensam den enskilde läraren kom att stå efter att några studiedagar och 
möten ägnats åt att försöka tolka målen lokalt. En av de intervjuade lärarna berör detta något 
under intervjuerna, men vilken anser jag mig förhindrad att uppge här.  

Det framstår inte som konstigt att det blev ett system som inte kunde leva upp till likvärdighet 
i bedömning. Det var aldrig dess primära syfte och de flesta sakkunniga avrådde därtill från 
att sjösätta det i den form det kom att ta och med de krav det förväntades uppfylla 
(Skolverket, 2008). Det många av de intervjuade lärarna förefaller önska är större inflytande 
över kursplaner och betygskriterier. Det hade de i det gamla systemet från 1994 – eller trodde 
sig åtminstone ha. Jag tror att mycket missnöje bottnar i att det vid ökad precisering och 
detaljreglering av målen blir mycket tydligare att man delvis försökt göra det svårmätbara 
mätbart och delvis avstått från de bitar som det är mest uppenbart att man inte kan mäta alls. 
Det leder helt enkelt till att vissa lärare inte känner igen delar av sina ämnen och kanske kan 
tycka att moment betonats för starkt eller för svagt, eller på ett felaktigt sätt. Detta är, vill jag 
påpeka, en hypotes från min sida, som inte har något tydligt stöd i vad studien visar. 
Önskemålen om inflytande finns där, men resten är mina spekulationer. Att det inte skedde 
tidigare beror nog mer på att läraren hade större frihet att tolka kursplaner och betygskriterier 
tidigare och då kunde anpassa mer efter sina preferenser. Möjligen också att det var lättare att 
få tiden att räcka till, men det kan också ha haft koppling till det större egna 
tolkningsutrymmet. 

Menar jag då att lärarna skulle ha rätt i allt, om mina antaganden är riktiga? Nej, det är inte 
säkert. Bland inflytelserika faktorer som kan studeras på transformeringsarenan nämner Linde 
(2012) ett ämnes traditioner. Det kan ta sig olika uttryck på olika institutioner och lärosäten 
och i princip ärvas i generationer. Till och med om vi driver det så långt att någon lärare 
skulle tycka att ”hens” ämne förlorat sin själ, i den nya kursplanen, så kan det ändå bara vara 
utryck för invanda traditioner, som inte nödvändigtvis har så mycket förankring i en mer 
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objektiv verklighet. Å andra sidan noteras i antologin ”Skolans kontrollregim” (Forsberg & 
Wallin, 2006), att när utredningar skulle hantera att skolans resultat är så mycket mer än det 
enkelt mätbara har tendensen varit att avgränsa snarare än att ta itu med det 

Läraryrket utgör i mångt och mycket en balansgång mellan egna tolkningar och beslut kontra 
lagar förordningar och direktiv.  Läraren slits mellan yrkesstolthet, med en traditionellt hög 
grad av autonomi och en önskan om tydligare anvisningar och riktlinjer. Det är också så att ett 
par lärare i denna studie såväl som några i Hammarlund (2012) och Segers (2014) respektive 
studier säger sig önska än tydligare direktiv. När vissa bitar detaljregleras, som 
betygskriterierna i vissa kurser, medan andra inte ges något svar, som frågor om något 
kunskapskrav har större tyngd än ett annat, så ökar sannolikt lärarnas frustration över alla 
dilemman som kräver sin lösning i vardagen. Det är lätt hänt att sådant märks utanpå en 
människa och jag tror att stressade elever ibland kan bero på stressade lärare. 

 

Slutsatser 
Mot den ovan nämnda bakgrunden ter sig förnyad betygsinflation, som sannolik. Risken finns 
att det som skolreformen hittills medverkat till är en temporär betygsnedgång för de kullar 
som gått ut 2013 och kort därefter, men att det bara blir en orättvis parentes för de som hade 
oturen att avsluta gymnasiet under just de åren. Faktorer utöver detta, som inte tidigare tagits 
med här då det ligger utanför studiens syfte, kan ytterligare bidra till ökad orättvisa. Ett 
exempel på en sådan faktor är att matematik ett uppdelats på tre olika kurser för olika 
studievägar på gymnasiet, med klart olika svårighetsgrad, men att de ändå har samma 
nationella prov för utvärdering. (Skolverket, 2011B) De ses också som likvärdiga om 
studenten sedan söker vidare till högskolestudier.  

Den enda tänkbara lösning jag kan se på problemet med betygsinflation är att minska 
incitamenten för att sätta för höga betyg. Då är det tveksamt om det fria skolvalet, eller 
åtminstone de privata friskolorna, kan bestå, eftersom mycket av betygsinflationen sannolikt 
ha sin grund i konkurrensutsättningen av skolor. Möjligheten till komvuxstudier och prövning 
för så kallad konkurrenskomplettering borde förmodligen ökas och intagningskraven till 
gymnasiet snarare mjukas upp än skärpas. Allt detta för att den grad av slutgiltighet och 
därmed livsavgörande tyngd, som betygen kan ha i vissa skeden skulle kunna minska.  

Slutsatserna i Segers (2014) och Hammarlunds (2012) studier är bland annat att ökad 
fortbildning behövs i betygsättningsfrågan om ökad likvärdighet ska kunna nås. Jag tror att 
ämnesvisa seminarier med lärare från flera skolor och kommuner, ungefär som Bertil 
efterlyser i intervjun med honom, men kanske ändå ledda av någon från Skolverket, skulle 
kunna förbättra läget något. Det är möjligen en nödvändig åtgärd på kort sikt, men egentligen 
finns det en fråga som oundvikligen måste få ett svar för att det ska gå att fortsätta en 
skolpolitik på den inslagna vägen. Problemet är förstås att den troligen inte går att nöjaktigt 
besvara, men likväl: När kan likvärdighet i betygsättning anses vara tillräckligt uppnådd? 

Jag har svårt att se att det kan finnas någon, som på allvar tror att det går att uppnå någon 
slags absolut rättvisa i betygsättning mellan skolor och städer i hela riket. Alltså gäller det att 
hitta ett läge som kan vara acceptabelt. Hur det ska kunna mätas är en annan sak. Det har jag 
ingen aning om. Det är egentligen det som är den springande punkten. Hur långt går det att 
driva ett system som tror att allt är mätbart bara för att det har blivit beroende av mätresultat 
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för sin existens? Ett alternativ är att resignera inför att all kunskap och förmåga ändå inte kan 
mätas och anpassa läroplan och skolpolitik efter det. Inget av detta efterfrågas emellertid 
explicit av de deltagande i studien och därför väljer jag att stanna resonemanget här. 

 

Metoddiskussion 
Att välja att göra intervjuer med lärarkollegor i olika närhet och bekantskapsgrad sedan åratal, 
kan vara både till för och nackdel i en sådan här studie. Till fördelarna kan räknas att det är 
relativt enkelt att tillfråga dem om deltagande i intervjuer och att chansen möjligen kunde 
vara större att de lät sig intervjuas av en för dem känd person. I så måtto är det förstås ett 
bekvämlighetsurval i och med att representativt urval inte prioriterats. Studien har ett ”gräv 
där du står” perspektiv. Att intervjuerna kan genomföras på arbetsplatsen och inte kräver 
särskilt mycket extra arrangemang och att det finns många gemensamma beröringspunkter i 
vardagen som kanske underlättar samtalen, kan alltså räknas till fördelarna. Som nackdelar 
kan ses att det kan upplevas som känsligare att kolleger ska få läsa uppsatsen, som till stor del 
handlar om dem och att det kanske skapar onödig försiktighet kring vad som tas med i texten 
eller inte. Vidare kan det finnas risk att många gemensamt kända förhållanden förbigås vid 
intervjuerna då båda parter kan riskera att ta dem för givna.  

Ovanstående tror jag mig ha hanterat på ett balanserat sätt mellan dels forskningsintresset och 
etiska hänsyn, och dels ett någorlunda disciplinerat hanterande av frågorna under intervjuerna 
gentemot en vilja att skapa ett gemytligt samtal. En sak som inte var medtagen i beräkningen 
var konsekvenserna av att urvalet kom att innehålla lärare från så olika ämnesområden. Det 
sågs först som en fördel med många olika infallsvinklar i studien.  Dock innebar det att varje 
del i intervjun som berörde ämnesspecifika frågor måste tolkas och redovisas på ett generellt 
plan eller helt utelämnas. Annars kunde forskningsetiska hänsynstaganden om att de 
intervjuade skulle få förbli anonyma ha äventyrats. 

Att från början ha gjort ett val av metod för hur materialet skulle analyseras och redovisas, 
kunde säkert ha underlättat, men möjligen också begränsat. Här väntade jag kanske i längsta 
laget med att fatta beslut och det har också gjort att studien fått inpassas i en modell som 
kanske inte är den alltigenom bäst lämpade. Emellertid menar jag att den fungerar tillräckligt 
bra för att åskådliggöra resultatet på ett rimligt sätt. Tidsfördröjningen hade också den 
fördelen att även Izabella Segers uppsats kunde ingå som underlag  

Ett rimligt upplägg för resultatdiskussionen hade varit att börja med en summering av 
resultaten efter analysen enligt von Wrights determinanter för de tre olika frågeställningarna i 
syftet och de olika resultat som kan kopplas till vart och ett av dem. Tanken var att 
önskningar, plikter, förmågor och möjligheter skulle knutits samman för varje resultat till en 
syntes där det troligaste utfallet av de fyras inverkan skulle ha resonerats kring och redovisats. 
Det fungerade tyvärr inte då sådant som några lärare uttryckt som önskningar inom ett område 
inte givet korresponderar med vad samma lärare uttalat sig om som plikter, eller hinder, som 
begränsar möjligheterna och kanske sätter den egna förmågan på prov. En noggrannare 
kvantifierad sammanställning med hur många som landar eller inte landar i samma slutsats för 
de olika determinanterna i en given fråga skulle bara förvirra begreppen och ändå sakna 
signifikans i en kvalitativ studie med så få tillfrågade. Avsaknaden av denna summering av 
vad de samlade determinanterna borde leda till för utfall är i någon mån ett misslyckande. 
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Samtidigt har metoden varit behjälplig för att lättare kunna urskilja lärarnas bevekelsegrunder 
i sina utsagor och för detta är nedbrytningen till de enskilda determinanterna ändå till nytta. 

Tillförlitligheten är av naturliga skäl begränsad i en sådan här studie, då endast muntliga 
utsagor om undervisningen blir den grund på vilken den vilar. Det ligger naturligtvis helt i 
linje med syftet att basera den på intervjuer, men det faktum att de tolkas och sammanfattas, 
liksom risken att det som sägs inte är helt i enlighet med hur undervisning och betygsättning 
faktiskt praktiseras, kan inte förnekas. Urval och tillvägagångssätt är sådant att det svårligen 
skulle kunna upprepas med samma resultat. Det är emellertid inte heller meningen med en 
studie av det här slaget. De utsagor studien vilar på utgör förekommande uppfattningar hos 
yrkesverksamma lärare och som sådana kan de tillmätas ett värde. 

Förslag på fortsatta studier inom området 
Av forskningsetiska skäl har jag inte kunnat gå in på lärarnas ämnesområden, utan att riskera 
konfidentialitetskravet. Det kan dock inte uteslutas att utsagorna om önskemål om ökad 
autonomi och mer inflytande över kursplaner bottnar i att läraren tycker att mätbarhetskravet 
har tagit sig för stort utrymmen i förhållande till det kunnande denne anser att ämnet kräver. 
Jag har tagit mig friheten att ha en del rättså långtgående hypoteser om detta ovan. Då inte 
studien lämnar några entydiga resultat i den här vägen och då jag som sagt är förhindrad att gå 
närmare in på de indikationer jag ändå kan skönja så torde detta kunna vara en infallsvinkel 
till vidare forskning. Det gäller inte enbart forskning på karaktärsämnen, utan en 
ämnesspecifik forskning torde vara till nytta för i princip alla ämnen.  

Ett område som ingen lärare nämnt i intervjuer, men som ändå tangerar studiens inriktning är 
genomförande, bedömning och betygssättning vid särskild prövning i en kurs. Cliffordson 
(2004) noterar i sin studie att betygsinflation skulle ha varit särskilt markant påvisbar vid så 
kallad konkurrenskomplettering. Att många kurser inom medieområdet var mycket svåra att 
sätta upp fungerande rutiner för prövning i, redan före reformen, kan jag av egen erfarenhet 
vittna om. Prövning var givetvis inte omöjlig att genomföra, men vi såg oss dels nödsakade 
att begära åtminstone en del lektionsnärvaro för vissa moment och därtill måste vi kräva att 
den som önskade pröva hade tillgång till egen dator och viss programvara, som skolan inte 
kunde tillhandahålla. Klassperspektivet i vilka som kunde tänkas pröva var redan då 
problematiskt. Nu är kurserna än mer komplexa och rutiner saknas nog fortfarande i några 
kurser, utifrån tidsbrist att utarbeta dem. Skolan är skyldig att erbjuda prövning till den som så 
begär, men vilka blir det som kan pröva och på vilka premisser. Hur är det med likvärdigheten 
där, när den som önskar pröva i princip kan leta upp den skola som erbjuder ”lättaste 
villkoren”? 

En kritisk granskning av hur betygsinflation bekämpas i andra länder, med en analys av 
använda metoder och deras eventuella ”biverkningar” skulle också kunna utgöra ett område 
för fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 

 

Frågeställningar som skulle beröras under intervjuerna: 

 

1. Allmän inställning till betyg och bedömning 
2. Allmän uppfattning om gymnasiereformen. 
3. Förändringar i de kurser läraren undervisar, utifrån gymnasiereformen. 
4. Uppfattning om förändringarnas konsekvenser för betygsättningen. 
5. Specifikt: Uppfattningen om förändringar i svårigheten för att nå ett visst betyg. 
6. Uppfattning om konsekvenser i stort, för eleverna. 
7. Exempel på kursmoment och därtill knutna undervisningsmetoder. 
8. Kursmoment läraren tycker om och föredrar och/eller vill framhålla som viktiga 
9. Kursmoment läraren tycker mindre om och/eller ser som mindre viktiga. (Eller rent av 

olämpliga) 
10. Reformens inverkan på fördelningen av de båda ovan nämnda kategorierna. 
11. Hur länge läraren varit verksam inom yrket. 

 


