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Abstract 

In the swedish school system there are five grades: E, D, C, B and A. E, C and A all got 

explicit criteria for how to get his grades, however the two grades D and B don’t. They are a 

sort of middle grades with the criterion that the knowledge of the student for the most part 

fulfill the next grade. This means that a student who in some cases fulfill criteria for a C and 

in some cases fulfill criteria for an A gets a B. This might seem fair enough, but the problem 

is that teachers can’t agree on what for the most part means. Some teacher use a quantitative 

approach, eg. a student meet six out of ten criteria, and others use a qualitative approach, 

where some criteria are more important than others. This study explores this phenomena with 

interviews of five social science teachers and relates their answers to current research from 

inter alia the Swedish National Agency of Education. In this study the equivalence, the legal 

certanity and the equity of the middle grades is also discussed and compared with the other 

three grades. The results shows that different teachers use different approaches which are in 

line with the current research, and the conclusion of the middle grades equivalence, legal 

certanity and equity is that they are even less equivalent, secure and more inequity compared 

to the other grades. 
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1. Mellanbetygens osäkerhet 

Vad är egentligen likvärdiga, rättssäkra och rättvisa betyg? Fyra kriterier måste uppfyllas för 

att ett betyg skall anses vara rättssäkert. De skall vara baserade på kunskapsomdömen som 

härstammar från kunskapskraven, kunskapsomdömena skall överensstämma med de kvaliteter 

som anges i kunskapskraven, betygen skall endast baseras på kunskapskraven och inte på 

ovidkommande faktorer samt kunskapsomdömena har vägts samman på ett sätt som är förenliga 

med anvisningarna (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012). Dessa kriterier kan sammanfattas 

som att betygen skall härstamma från kunskapsomdömen och att dessa direkt speglar 

kunskapskraven. Rättssäkra betyg skall alltså visa hur väl en elev presterat i relation till 

kunskapskraven och får inte bli influerade av andra faktorer, såsom huruvida eleven kommer i 

tid eller relationen mellan läraren och eleven. Dessa kriterier kan också anses vara grunden för 

att ett betyg skall vara rättvist (Selgehed, 2010). 

 Ett betyg bör dock vara mer än rättssäkra; de bör också vara likvärdigt. Oavsett hur 

rättssäkert ett betyg är så minskas legitimiteten av betygen om de inte speglar samma 

kunskaper. Det är därav viktigt att betygssättande lärare tolkar läroplanen och dess 

kunskapskrav på samma sätt, annars kommer betygen aldrig uppnå en likvärdighet. I Sverige 

finns det ett problem med likvärdigheten (Skolverket, 2013) då tolkningsfriheten i 

kunskapskraven skapar en osäkerhet hos lärarna (Skolverket, 2016b) och två lärare kan tolka 

innehållet och kvaliteterna helt olika. Det kan därmed förstås att betygen i Sverige idag har ett 

problem med sin legitimitet ur ett likvärdighets-, rättssäkerhets- och rättviseperspektiv. Därmed 

kan det vara intressant att utforska dessa aspekter i direkt relation till mellanbetygen, det vill 

säga betygsstegen B och D. 

 Sverige har idag fem betygssteg (A – E) där E representerar en grundläggande nivå av 

kunskaper, C representerar en välutvecklad nivå och A representerar den högsta nivån. För att 

få ett E måste eleven visa att denne besitter de kunskaper och egenskaper som krävs för att nå 

upp till ett E på alla kunskapskraven i en kurs eller ett ämne; likaså gäller detta för C och för A 

(Skolverket, 2011). I fallet D och B, fortsättningsvis benämnt som mellanbetygen, uppstår dock 

ett problem. 

 Kraven för mellanbetygen är att eleven uppfyller alla kunskapskrav för en viss nivå och 

till övervägande del uppfyller kunskapskraven för överliggande betyg; d.v.s. för att en elev skall 

uppnå ett D måste denne uppfyllt alla kraven för ett E samt till övervägande del uppfyllt kraven 

för ett C (Skolverket, 2016). Frågan är då vad innebörden av till övervägande del är. Handlar 
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det om en viss procent eller är det att vissa specifika kunskapskrav skall uppnås? Skolverket 

förklarar och förtydligar att övervägande del inte handlar om en kvantitativ aspekt, utan baseras 

helt och hållet på om eleven kan visa att denne har centrala kunskaper för överliggande 

betygsnivå. Skolverket menar alltså att vissa delar av kunskapskraven väger tyngre än andra 

och att det är detta som är det centrala; en slags subjektiv uppfattning om vilka delar som är 

viktigare än andra (Skolverket, 2016a). Tyvärr slutar Skolverket här; vilket leder till att det är 

den enskilde lärarens uppgift att bedöma vilka delar av kunskapskraven som är relevanta och 

hur många av dessa som eleven måste uppnå för att få ett mellanbetyg. Så om ett mellanbetyg 

inte har egna kunskapskrav, är dessa betygssteg då rättssäkra? Hur påverkas likvärdigheten av 

avsaknaden av kunskapskrav? 

 Hur lärare tänker kring bedömning och betygssättning är idag ett förhållandevis utforskat 

område och det finns flertalet böcker som handlar om just betyg och bedömning, se exempelvis 

Klapp (2015) och Vallberg Roth, Gunnemyr, Londos och Lundahl (2016), men det finns 

förvånansvärt få studier som tar upp problemet kring mellanbetygen. Därmed finns det ett 

tomrum i forskningsfältet som denna studie kan vara med att fylla upp. Även om detta inte är 

en allomfattande studie är den likväl en del i en pågående process som kan upplysa hur lärare 

resonerar i betygssättningen när det kommer till mellanbetygen. Problemet fångar alla 

ämneslärare som antingen sätter ämnesbetyg eller kursbetyg, men denna studie inriktas mot 

samhällskunskap. Samhällskunskapen kan betraktas som extra intressant då dess karaktär gör 

att innehållet i kurserna varierar med samhällets förändring. Med denna samhällsförändring kan 

det tänkas att lärarna lägger olika fokus under olika år, till exempel kan det tänkas att samhällens 

organisation är ett större fokus under valår än andra år och att stora omvälvande händelser, 

såsom Berlinmurens fall, 11 september-attacken och arabiska våren, får konsekvenser för vad 

som står i fokus under kursens gång. 

1.1 Syfte 

Denna studies syfte är att undersöka hur samhällskunskapslärare tolkar innebörden av till 

övervägande del för att bidra till en ökad förståelse för betygssättningsprocessen. Studien 

kommer också diskutera mellanbetygens rättvisa, rättssäkerhet och likvärdighet i kontrast till 

andra betygssteg, då dess natur utgör en större tolkningsfrihet än de andra betygsstegen. 
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1.2 Frågeställning 

- Hur tolkar samhällskunskapslärare innebörden av till övervägande del? 

- Hur realiseras mellanbetygen? 

- Hur påverkas likvärdigheten, rättssäkerheten och rättvisan av ett mellanbetyg? 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras aktuell forskning kring betyg och bedömning. Först diskuteras 

betygssättning, dess utmaningar och hur likvärdighet, rättssäkerhet och rättvisa är kopplat till 

betygssättningsprocessen. Likaså presenteras olika utvärderingar om hur betygssättningen ser 

ut i Sverige idag. Sedan presenteras de två olika bedömningssätten formativ och summativ 

bedömning, samt dess påverkan på betyg och lärande. 

2.1 Betygssättning 

För att kunna förstå mellanbetygen är det viktigt att förstå betygens natur; vad utgör ett betyg 

och vad finns det för komplexitet med betyg och betygssättning?  Något som ofta lyfts fram i 

samband med betygssättning är likvärdighet och rättssäkerhet; dessa två aspekter kan anses vara 

fundamentala för en betygssättningsprocess som inte är diskriminerande och leder till en 

process som värdesätter annat än det som är tänkt. Ytterligare ett begrepp som är av intresse att 

diskutera i samband med betygssättning är rättvisa. Är ett rättvist betyg automatiskt likvärdigt 

och rättssäkert? Är betydelsen av rättvist betyg samma för elever och lärare? De tre begreppen 

rättvisa, rättssäkerhet och likvärdighet är således tre viktiga begrepp att diskutera i anslutning 

till betygssättningen. Dess innebörd och differentiering diskuteras i kapitel 2.1.3. 

 Sedan 2011 har Sverige nya betygssteg, men själva betygssystemet går längre tillbaka än 

så. Sedan 1994 har vi haft ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem, vars syfte är att sätta 

upp specifika mål som eleverna skall nå. Det centrala i ett sådant system är kunskapskrav och 

mål för vad eleverna skall kunna när de är färdigutbildade, både vad gäller hela ämnen, såsom 

i grundskolan, eller för en kurs, såsom det är i den frivilliga skolan. Betygen eleverna har skall 

svara mot olika kvaliteter som finns i olika grader (Klapp, 2015). I de nuvarande 

kunskapskraven kan skillnaden på olika kvaliteter vara översiktligt, utförligt och utförligt och 

nyanserat. I kursen Samhällskunskap 1 förklaras att eleven skall kunna ”översiktligt redogöra 

för de mänskliga rättigheterna” (Skolverket, 2011, s. 145) på en nivå som motsvarar betyget E, 

medan på en C-nivå förklaras att eleven skall kunna ”utförligt redogöra för de mänskliga 

rättigheterna” (Skolverket, 2011, s. 146) och på en A-nivå skall eleven kunna ”utförligt och 

nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna” (Skolverket, 2011, s. 147). Tanken med 

detta är att kunskapskraven skall leda till rättvis och likvärdig betygssättning. Ett återkommande 

problem vid betygssättning är att utbildningsväsendet är uppbyggt på ett sådant sätt att 

Skolverket inte kan precisera kunskapskraven och dess nivåskillnader så pass mycket att det 
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blir likvärdigt. Istället menar Skolverket att likvärdigheten skall komma från att lärarna hittar 

en gemensam tolkning av kunskapskraven (Klapp, 2015). 

 En annan del som är problematisk i likvärdighetsaspekten av betyg är inbyggt i själva 

principen om betyg. Betyg har två krav som är varandras motpoler: opartisk bedömning, som i 

det närmsta endast kan uppnås av standardiserade prov med litet eller inget utrymme för 

tolkningar, samt mångsidig och individualiserad bedömning, som endast kan uppnås av en nära 

relation mellan läraren och eleven. Båda dessa poler har tydliga svagheter: standardiserade test 

kan gynna vissa grupper och det kan vara så att eleven inte får möjlighet att visa upp sina styrkor 

som ligger inom andra områden; individualiserad bedömning kan påverkas starkt av relationen 

mellan eleven och läraren (Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz, 2015). 

2.1.1 Betygens funktion 

Överhuvudtaget är betyg något som flitigt diskuteras och hur, och framförallt när, de skall 

användas är en stark politisk fråga. I och med införandet av den nya läroplanen för grundskolan 

(Lgr 11) infördes också betyg från årskurs 6, istället för årskurs 8 som det var förut. 

Anledningen till detta var bland annat att den dåvarande regeringen ansåg att det skulle öka 

pressen på skolorna att sätta in studiehjälp till elever som inte nått upp till E-nivå. Likaså 

menade regeringen att tidigarelagda betyg skulle minska betygsstressen, då eleverna fick vara 

med om fler betyg, och att det även skulle vara studiemotiverande för eleverna att få reda på 

var de låg i förhållande till kunskapskravens olika nivåer (2010/11: UbU3). Detta trotsar dock 

aktuell forskning som tydligt kan påvisa att betyg inte är studiemotiverande, med undantag för 

en liten grupp högpresterande elever vilka inte ens var i fokus när systemet infördes, utan kan 

till och med vara hämmande för motivationen (Lundahl et al., 2015).  

 En av betygssystemens funktioner är att de, i princip oavsett hur de används, är 

differentierande. De med höga betyg förväntas utbilda sig i högre grad än de med lägre betyg. 

Tidig differentiering, det vill säga tidiga betyg, ger en bättre matchning mellan utbildningsväg 

och eleven, men detta leder också till att skolan missgynnar redan missgynnade elevgrupper. 

Dessa har med andra ord en lägre chans till att fortbilda sig på högre nivå. Ofta speglar frågan 

om tidig eller sen differentiering samhällets kultur; där samhällen med likvärdighetstänk ofta 

har en sen differentiering. Dessa samhällen har ofta en läroplan som grundas i progression, en 

sammanhållen grundskola och betygssystem som inte  har som syfte att jämföra med andra 

elever (Lundahl, Hultén & Tveit, 2016). Sverige, som uppfyller alla tre kriterierna, sticker 
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därmed ut jämfört med andra länder i samma situation med att ha tidigarelagt sina betyg och 

därmed sin differentiering. Däremot har Sverige en historia av att ha en sen differentiering 

under senaste halvseklet (Skolverket, 2014). 

 Betyg är också ett stressmoment för eleverna, dels för att betygen fungerar som en 

samhällssortering och dels för att de kan ha en avgörande betydelse för utbildningsval. Detta 

medför att betyg ofta kan upplevas som något negativt av eleverna och många elever kan 

därmed bli väldigt nedslagna av att inte få det högsta betyget, eller åtminstone få ett önskvärt 

betyg (Klapp, 2015). Även om denna studies syfte inte inbegriper att studera betygens effekt på 

elevens motivation eller skolgång är det ändock intressant att förstå de bakomliggande 

faktorerna till dagens betygssystem. Klapp (2015) förklarar att även om det inte finns 

vetenskapligt stöd för att elevers studiemotivation ökar av betyg så finns det många som ändå 

anser detta. Varför det är så är svårt att säga, men det kan ha att göra med dessa individers egna 

erfarenheter av betyg och om dessa är positiva så kommer detta bidra till en framställning av 

betyg som något positivt.  

 Inte heller finns det särskilt stort stöd inom forskningsfältet för att betygen skulle leda till 

att elever med svårigheter får hjälp i tidigare årskurser. Snarare visar forskning på att betygen 

spelar lite till ingen roll för när eleven får hjälp (Lundahl et al., 2016). Skolverket presenterade 

2017 en utvärdering av hur betyg från årskurs 6 har påverkat svenska elever. Ett av områdena 

som undersökt är just tidigare betyg har resulterat i att fler elever får stöd när det behövs. 

Utvärderingen visar att så inte är fallet; det kan till viss mån fungera som ett verktyg att upptäcka 

elever som inte når upp till godkända nivåer i olika ämnen, men det är sällan det leder till att 

elever får extra stöd. Istället är det lärarna som är den stora faktorn i huruvida eleven får stöd 

eller inte. I utvärderingen upplever lärare som inte satt betyg förut, det vill säga de lärare som 

är utbildade grundskolelärare och inte ämneslärare, att de lättare kan se var eleven ligger till 

kunskapsmässigt i förhållande till kunskapskraven. Dock, menar Skolverket, beror detta snarare 

på läroplanen än de tidigare betygen. Utvärderingen poängterar att det är lärarens 

kommunikation till elever och dess vårdnadshavare som är det viktiga för att fånga upp elever 

som inte uppnår en E-nivå (Skolverket, 2017). 

 Likaså visar utvärderingen att syftet med att upptäcka elever med svårigheter i tidig ålder 

också kan vara kontraproduktivt (Skolverket, 2017). Som ovan beskrivit medför tidiga betyg 

till tidig differentiering och motivationen hos de elever som får låga betyg sänks. Därmed 

riskerar de elever som behöver hjälpen att var mindre mottagliga för hjälpen (Skolverket, 2017); 
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de har redan fått bekräftat att de inte räcker till. Skolverkets utvärdering bekräftar således den 

bild som redan fanns inom forskningen: högpresterande elever motiveras, medan 

lågpresterande hämmas (Skolverket, 2017). 

2.1.2 Betygssättningens utmaningar 

Att sätta betyg är inte en lätt uppgift. Lärare anser att det är svårt att skilja på de olika nivåerna 

mellan kunskapskraven och framförallt då gränserna mellan värdeorden. Likaså upplevs vissa 

delar av kunskapskraven vara svårtolkade, framförallt om det handlar om egenskaper och inte 

direkta kunskaper. Det är således svårt för den enskilde läraren att tolka kunskapskraven och 

dess nivåskillnader (Vallberg Roth, et al., 2016). Skolverket gav 2016 ut en rapport som visar 

att en stor andel av lärarna upplever att kunskapskraven är otydliga, detta gäller såväl för 

grundskolelärare som för gymnasielärare. Värdeorden anses ha för stort tolkningsutrymme och 

många av värdeorden blir problematiska då de inte är ämnesspecifika. Dessutom innehåller 

varje kurs ett centralt innehåll vilket medför ytterligare en aspekt som lärarna måste ta hänsyn 

till. Även om många lärare anser att det centrala innehållet underlättar planeringen för 

undervisningen så är det oklart i vilken utsträckning lärarna skall ta hänsyn till det centrala 

innehållet vid betygssättning. Framförallt är det betygen A, B och D som lärare upplever ha 

svårigheter i. Exakt varför det är så framkommer inte, men högre krav på A jämfört med förra 

betygssystemets motsvarighet MVG tros ligga bakom svårigheterna för det betygssteget. 

Svårigheterna med mellanbetygen tros ha att göra med att det inte finns några specifika 

kunskapskrav och ungefär en tredjedel av lärarna upplever svårigheter med att sätta 

mellanbetygen (Skolverket, 2016b). 

 Alm (2015) menar att det finns fyra principer som lärare bör använda när de sätter betyg: 

senastekriteriet; mängdkriteriet; orsakskriteriet; tyngdkriteriet. Prestationer som har gjorts 

senare i kursen bör väga mer än tidigare resultat, eleven bör ha lärt sig mer om ämnet längre 

fram i kursen än tidigare, vilket medför att samma kunskapskrav bör testas flera gånger i en 

kurs. Mängdkriteriet handlar om att om samma kunskapskrav testas flera gånger minimeras 

även risken att en sämre prestation har stor betydelse för betyget: en elev bör få ett betyg som 

speglar dennes normala nivå – inte dennes lägstanivå. Det tredje kriteriet för klarar att 

detsamma gäller om det finns förklarliga orsaker, såsom sjukfrånvaro, bakom elevens sämre 

resultat; det skall inte handla om elevens lägstanivå. Det sista kriteriet som Alm om förklarar 

handlar om att delar av kunskapskrav som eleven ägnat mer tid åt bör också ha en större tyngd 

än andra delar (Alm, 2015); vilket också är det Skolverket pratar om när de förklarar hur till 



Kim Fredriksson 

Mellanbetygens osäkerhet 

VT-18 

 

8 

 

övervägande del skall tolkas: ”[o]m elevens kunskaper motsvarar mer betydelsefulla delar i det 

överliggande kunskapskravet kan det uppväga att kunskapskravet är uppfyllt i mindre 

omfattning” (Skolverket, 2016a, s. 12). 

 Betygssättning är överhuvudtaget en komplex och krävande aktivitet. Det betygssystem 

Sverige har idag kräver att stort tolkningsutrymme och leder till att lärarna måste kunna göra 

professionella tolkningar på flera nivåer. Det krävs dessutom att lärarna, förutom kan tolka 

ämnes- och kursplanerna samt kunskapskravens nivåskillnader, kan dokumentera på ett bra sätt 

då elever och vårdnadshavare har rätt till att få reda på skälen till betyget. Utöver detta 

framkommer även ytterligare två dimensioner: betygssättning är en myndighetsutövning som 

har en direkt påverkan på eleven och detta skall medföra att utövningen inte skall ha några 

känslomässiga aspekter. Trots detta finns det en mellanmänsklig relation mellan eleven och den 

betygssättande läraren som direkt involverar emotionella aspekter. Det finns således alltid ett 

känslomässigt band, en relation, mellan läraren och eleven, vilket kommer påverka 

betygssättningen implicit (Rinne, 2018). 

2.1.3 Likvärdiga, rättssäkra och rättvisa betyg 

Även om betygssättning är en subjektiv handling så är det i Sverige ett mål att den skall vara 

likvärdig, rättssäker, rättvis och, i så stor utsträckning som möjligt, objektiv. Mycket visar på 

att betygen i Sverige inte är objektiva och att de subjektiva tolkningarna samt relationen mellan 

läraren och eleven högst troligen spelar en stor roll i detta fenomen (Skolinspektionen, 2013). 

Både Skolverket (2013) och Skolinspektionen (2013) menar att sambedömning och kollegialt 

lärande är vägen för att nå mer likvärdiga betyg. Med sambedömning skapas ett slags konsensus 

mellan lärarna, åtminstone på lokal nivå, om hur kunskapskraven och dess värdeord skall tolkas, 

och relationen mellan lärare och elev har mindre möjlighet att påverka elevens betyg.  

 Det som är viktigt att tänka på är dock att likvärdighet inte är samma sak som rättssäkerhet 

och rättvisa. Likvärdigheten har endast med att göra huruvida samma bedömning och 

betygssättning skulle gjorts av en annan lärare medan rättssäkerheten har att göra med själva 

processen (Gustavsson, Måhl & Lundblad, 2012). Ett betyg kan anses vara rättssäkert om det 

”(1) speglar kunskapskravens bredd, (2) inte speglar ovidkommande faktorer, (3) 

överensstämmer med de kvaliteter som anges i kunskapskraven och som (4) har vägts samman 

på ett sätt som är förenliga med anvisningarna” (Gustavsson, Måhl & Lundblad, 2012, s. 59). 

Ett rättssäkert betyg skall kunna motiveras så att ingen annan förutom lärare i samma ämne 
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skall kunna ifrågasätta betyget; det handlar om dokumentation, kunskapsomdömen och till viss 

mån objektivitet (Gustavsson, Måhl & Lundblad, 2012). Rättssäkerhet och likvärdigheten 

behandlar alltså två olika aspekter av betygssättningen. 

 Inte heller är likvärdiga betyg alltid rättvisa, men rättssäkra betyg är det. Selghed (2010) 

förklarar att ett rättvist betyg är ett betyg som speglar elevens kunskaper i kursen eller ämnet 

och som motsvaras av de kunskapskrav som finns i läroplanen, vilket motsvaras av andra och 

tredje kriteriet för rättssäkerheten. Därav kan det förstås att rättssäkerhet betyder rättvisa, men 

rättvisa betyder inte rättssäkerhet.  

 Rättvisa ur ett elevperspektiv är dock något annat. Skolverket (2016b) påvisar att elever 

pratar om rättvisa betyg i termer av både likvärdighet och rättssäkerhet. På svensk grund- och 

gymnasieskola anser cirka 20 procent av eleverna att de inte fått ett rättvist betyg och när 

Skolverket undersökte närmre visade det sig att elever inte tyckte att betyg var rättvisa utifrån 

två aspekter: dels ansåg de att lärare hade svårigheter med att tolka kunskapskraven, både att 

det finns ett likvärdighetsproblem och ett rättssäkerhetsproblem; dels fanns det tendenser att de 

som ansåg att lärare satte orättvisa betyg var elever med föräldrar som hade högst förgymnasial 

utbildning samt elever med utländsk bakgrund. Detta tolkades som att elever som tillhör dessa 

grupper inte diskuterade skol- och betygsfrågor lika mycket, framförallt inte i hemmet, vilket 

kan leda till en sämre förståelse för hur systemet fungerar och vad som faktiskt betygssätts 

(Skolverket, 2016b). Av denna anledning är det därför viktigt att förstå att rättvisa betyg har 

olika betydelser utifrån vilket perspektiv det diskuteras. I denna studie är begreppet rättvisa 

kopplat till huruvida betyget speglar elevens kunskap och om denna kunskap motsvarar 

kunskapskraven. 

2.2 Bedömning 

”Ett betyg är en skriftlig handling som innefattar omdömen om en persons kunskaper, förmågor, 

skicklighet, duglighet, kvalifikationer eller egenskaper” (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012, 

s. 14). I skolans värld skall betyget vara ett omdöme om elevens kunskaper och till viss del 

förmågor. Så omdömet skall alltså vara grundat på lärarens samlade bedömningar av elevens 

kunskaper; grunden till betyg skall således vara lärarens bedömningar. Därav är det av intresse 

att förstå de bakomliggande faktorerna till betygen, för att kunna förstå bedömningens olika 

funktioner och utmaningar. En vanlig uppdelning på bedömning inom utbildningsväsendet är 

att skilja på summativ bedömning och formativ bedömning (Alm, 2015), vilket också märks i 
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de intervjuer som görs i samband med denna studie. Alla respondenter pratar om formativ 

bedömning och med detta i åtanke särskiljs därav summativ och formativ bedömning åt i denna 

studie. 

2.2.1 Summativ bedömning 

När bedömningar dokumenteras och omvandlas till ett betyg är det en summativ bedömning. 

Det som händer är att läraren summerar bedömningarna för att få fram ett betyg; det finns inga 

utbildnings- eller framåtsträvande syften, det är endast till för att summera vad eleven har för 

kunskaper och förmågor (Lundahl, 2014). Den summativa bedömningen har således en viktig 

funktion i skolan, men har egentligen fler än att bara visa elevens betyg. Den summativa 

bedömningen används också vid olika slags examinationer, vid utredningar och 

kunskapsprofiler. Många gånger blir det lätt att tro att den summativa bedömningen endast 

handlar om en bakåtsyftande och summerande bedömningen, och även om detta är principen 

bakom summativ bedömning så kan en sådan bedömning ha lärande avsikter. När en elev till 

exempel genomgår en dyslexiutredning behöver skolan bedöma elevens förmåga summativt; 

inför ett utvecklingssamtal sammanställs en kunskapsprofil för att se var elevens 

utvecklingsområden är. Den summativa bedömningen kan alltså användas både som rent 

summerande, men också som framåtsyftande (Alm, 2015). 

 Ett syfte med summativ bedömning är också att kunna jämföra elevresultat. De senaste 

30 åren har elevresultat i högre utsträckning setts som ett mått på skolan (Lundahl, 2014): 

Skolverket har till och med en databas SIRIS (Skolverket, u.å.) för att kunna jämföra bland 

annat resultaten på nationella prov och elevernas betyg. Lundahl (2014) menar att detta inte är 

något unikt för Sverige, utan är en internationell trend mot ökad publicering och användning av 

utbildningsresultat. Anledningen till trenden är en förändrad syn på utbildning; från 

regelstyrning till mål- och resultatstyrning (Lundahl, 2014). Värt att notera är att det under 

samma tidsspann också byttes från ett relativt betygssystem till dagens mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystem. Lundahl (2014) förklarar att en ökad globalisering har gjort 

att den nationella utbildningen börjat uppfattas en viktig del för statens tillväxt och 

internationella konkurrens. I denna kunskapsekonomi är det därför viktigt för staterna att kunna 

kontrollera eleverna och skolornas resultat; det har blivit ett politiskt maktmedel och används 

för underlag i politiska debatter (Lundahl, 2014). Den summativa bedömningen har således fått 

en ny funktion: från att vara ett medel för betygssättning till att vara en del av statens politiska 

styrning. 
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2.2.2 Formativ bedömning 

Till skillnad från summativ bedömning har formativ bedömning endast ett syfte: att få eleven 

att komma framåt. Alm (2015) förklarar att formativ bedömning kan utgå från tre frågor: 

• Var är eleven? 

• Vart ska eleven? 

• Hur hjälper jag eleven till målet? 

Formativ bedömning, också kallat bedömning för lärande, handlar helt enkelt om att läraren 

vid bedömning inte bara förtäljer för eleven vad den kan och inte kan utan också hur den skall 

nå längre; läraren hjälper eleven framåt. Skillnaden mellan formativ bedömning och summativ 

bedömning kan liknas vid att ta körkort: en trafikskolelärare är med och formativt bedömer 

eleven och hjälper denne framåt för att bli en bättre chaufför. När sedan processen är över är 

det dags för trafikinspektören att avgöra en summativ bedömning: antingen blir eleven godkänd 

eller kuggad (Alm, 2015). 

 För att formativ bedömning skall fungera måste den dock utföras på ett korrekt sätt. 

Bedömningen får inte vara knuten till personliga egenskaper och den måste innehålla konkret 

stoff som eleven kan förbättra. Feedback som uppger att eleven har varit duktig, att denne har 

en fin handstil eller liknande meningslösa och irrelevanta bedömningar leder ingenstans. Istället 

måste all feedback handla om vad exakt det är som är bra, så att eleven gör likadant nästa gång, 

samt vad det är som behövs förbättras och hur det ska förbättras (Alm, 2015). 

 En annan viktig del i den formativa bedömningen är i vilken form återkopplingen ges. 

Ovan ges exempel på dåliga kommentarer, men det finns även ett annat sätt att ge feedback på 

examinationer: ett betyg. Studier visar att ett betyg i återkoppling till eleverna hämmar 

inlärningen och istället är det kommentarer som är den bästa form av återkoppling (Lundahl, 

2014). En studie av Ruth Butler (1988) visade tydligt att elever som endast får kommentarer 

som återkoppling utvecklades betydligt mer än vad elever som endast fick betyg eller betyg och 

kommentarer. Studien visade också att elever som fick både betyg och kommentarer var de som 

utvecklades minst (Butler, 1988). 

2.3 Bedömning och betygssättning 

Det kan alltså konstateras att både bedömning och betygssättning är två viktiga komponenter i 

skolvärlden. Det kan även konstateras att både bedömning och betygssättning är komplexa och 



Kim Fredriksson 

Mellanbetygens osäkerhet 

VT-18 

 

12 

 

svåra komponenter. Båda områdena är relativt utforskade och det finns starkt vetenskapligt stöd 

för den formativa bedömningens roll som främjande faktor för lärande, betygssättningens 

komplexa natur samt betygens legitimitetsproblematik ur ett likvärdighets-, rättssäkerhets- och 

rättviseperspektiv. Som ovan nämnt så är områdena utforskade, men underlag saknas 

fortfarande om hur mellanbetygens säregna art påverkar och påverkas av dessa komponenter. 

Är mellanbetygen mindre rättvisa? Är de mer komplexa? Påverkar avsaknaden av 

kunskapskrav likvärdigheten mer än tolkningsfriheten i kunskapskraven. Med hjälp av 

ovanstående forskning och resultatet i denna studie kan kanske en analys i alla fall bidra till 

ökad kunskap inom detta område.   
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras läroplansteorin som är ett verktyg för att studera läroplaner från det 

att de är politiska förslag fram till att de är skrivna och vidare till hur olika aktörer tolkar och 

använder den. 

3.1 Läroplansteori 

För att kunna få en förståelse för fenomenet behövs det också en förståelse för varför det finns 

tolkningsfrihet i kunskapskraven, varför olika lärare använder olika metoder och hur detta kan 

skilja sig åt. Kort sagt: det behövs en förståelse för hur läroplanen används från dess att det bara 

var en idé till att lärarna använder den i betygssättningen. För att kunna göra detta använder 

denna studie det Linde (2012) kallar för läroplansteori; ett verktyg för att studera läroplaner. 

 Läroplanen är ett officiellt dokument med utgivna riktlinjer och föreskrifter som har en 

relation till utbildning och undervisning. Det finns anvisningar om hur skolan skall vara 

organiserad, men framförallt om vad som skall studeras och i vilken mängd. Läroplanen 

påverkar således vad skolan anser vara giltig kunskap och i slutändan vad eleverna kan när de 

är färdigutbildade. Ju mer detaljerad läroplanen är desto större kontroll har staten över 

utbildningsväsendet (Linde, 2012). 

 Problemet med en läroplan är att den i princip alltid har ett tolkningsutrymme, det vill 

säga att de som läser läroplanerna inte alltid förstår den på samma sätt. Därmed menar Linde 

(2012) att läroplaner mer bör ses som något som är önskvärt och inte något som är satt i sten. 

Dock finns det två olika sätt att förhålla sig till läroplanen: antingen ses avvikelser som något 

dåligt eller som något naturligt. Anser man att avvikelser är dåligt och hämmande kommer allt 

som ligger till grund för denna avvikelse granskas och reformeras. Menar man istället att 

avvikelser är naturliga anser man oftast att det finns flera faktorer som påverkar undervisning 

och utbildning; läroplanen är endast en av dessa faktorer. Med denna inställning menar man att 

läroplanen inte har en kontrollfunktion som styr utbildningen, det är en deklaration av 

gemensamt beslutade riktlinjer för framtidens utbildning (Linde, 2012). 

 Linde (2012) använder tre så kallade arenor för att studera en läroplan; från dess 

begynnelse till dess praktik. Första arenan är formuleringsarenan och här undersöks processen 

fram till läroplanen. Vad är de bakomliggande faktorerna till läroplanen? Nästa arena är 

transformeringsarenan där man tittar på aktörerna: lärarna, cheferna, myndigheterna etc. Hur 

tolkar dessa läroplanen? Sista arenan är realiseringsarenan som studerar hur läroplanen 
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omvandlas till daglig praktik. Vad gör aktörerna med läroplanen? För denna studie är de två 

sista arenorna de mest intressanta och de som kommer att användas i själva analysen, men alla 

tre arenor kommer presenteras nedan för en förståelse av läroplansteorins helhet. 

3.1.1 Formuleringsarenan 

Innan en läroplan överhuvudtaget existerar måste underlag för förändring erhållas. Processen 

som leder fram till den nya läroplanen granskas här för att filosofin och värderingarna bakom 

läroplanen skall kunna förstås. Betänkanden, propositioner och politiska debatter analyseras, 

formuleringar och utredningar granskas. På formuleringsarenan undersöks allt som leder fram 

till den nya läroplanen (Linde, 2012). 

3.1.2 Transformeringsarenan 

När läroplanen sedan är färdig är det dags för de som skall använda sig utav den att tolka den. 

En rad aktörer är involverade och de har alla olika tolkning av läroplanen; det intressanta på 

denna arenan är således likheter och skillnader i tolkningarna, men också vad de olika aktörerna 

prioriterar. Aktörerna är intresserade av olika delar och kommer därav att välja bort vissa delar, 

så frågan kommer då vara varför vissa aktörer väljer bort vissa delar. Det är i denna arena som 

lärarna skapar sig en bild av hur bedömningen skall gå till och hur examinationer skall se ut 

(Linde, 2012). 

3.1.3 Realiseringsarenan 

Sista arenan är när teori går över till praktik. Utifrån den bedömningsbild läraren skapat på 

transformeringsarenan bedöms och betygssätts eleven; hela processen är ett samspel mellan 

läraren och eleven, där de påverkar och påverkas av varandra. Överhuvudtaget är allt som 

läraren omvandlar från dess tolkningar av läroplanen en del av realiseringsarenan; bedömning 

och betygssättning är endast en del av många (Linde, 2012). 

3.2 Användningsområde 

För att kunna förstå hur samhällskunskapslärare tolkar och använder sig av mellanbetyg är det 

viktigt att närmare granska både transformeringsarenan och realiseringsarenan. När lärarna 

läser kunskapskraven sker det direkt en översättning och tolkning som utgår från deras 

referensramar och därmed kommer tolkningen skilja sig åt beroende på vem som läser. Likaså 

kan det ske en förändring utifrån hur läraren tolkar till övervägande del och hur denne sedan 

applicerar sin tolkning i verkligheten. Så för att få en förståelse för hur lärarna faktiskt använder 
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mellanbetygen är det viktigt att studera både transformeringsarenan, genom att direkt fråga om 

tolkningen, och realiseringsarenan, genom att fråga om betygssättningsprocessen.  
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4. Metod 

I detta kapitel motiveras metodvalet och processen fram till analysen. Här nedan återfinns svar 

på frågor som vilka deltagarna är, vilka koder skapades utifrån råmaterialet och hur skapades 

intervjuguiden. 

4.1 Metodval 

För att få en förståelse för hur lärare agerar och tänker behövs en djupare ingång än vad 

kvantitativa studier ofta kan ge. Därav är denna studie uppbyggd på en kvalitativ grund vars 

ändamål är att djupare kunna gå bakom och analysera lärarnas agerande; även om likheter och 

skillnader kommer att lyftas fram är det ändock på det djupare planet som denna studie vill 

utforska. För att lyckas med detta användes intervjuer så att de lärare som är en del av studien 

kan känna sig fria att uttrycka sitt eget perspektiv. Holme och Solvang (1997) förklarar att 

intervju som metod är den form där studieledaren utövar minst styrning, man kan säga att 

informationen vaskas fram. Ur en stor mängd rådata kan relevant information plockas fram och 

bidra till en förståelse för fenomenet. Intervju är därav ett rimligt val av metod med tanke på 

studiens ändamål.  

4.1.1 Semi-strukturerad intervju 

Valet av semi-strukturerad intervju innebär att teman och ramar för intervjufrågorna kan sättas 

upp. Samtidigt medför semi-strukturen en stor frihet för både den som leder intervjun och den 

som blir intervjuad, vilket gör att det finns tydliga riktlinjer på intervjuns tema, den som blir 

intervjuad får stöttning i vad denne skall prata om och den intervjuade kan samtidigt prata fritt 

och på sitt eget sätt utifrån ett klart tema (Bryman, 2011). 

 Vid intervjun bör intervjuledaren ha med underlag för de frågor som skall ställas, det vill 

säga en intervjuguide. Det viktiga med en intervjuguide är att den faktiskt kan hjälpa till att 

svara på studiens frågeställningar. Intervjuguiden måste alltså vara utformad på ett sätt som gör 

att frågorna är relevanta för frågeställningarna, men också att den har en bredd som gör att den 

kan fånga upp intressanta trådar. Likaså är det bra vid intervju att få en inblick i den intervjuades 

bakgrund, för att lättare kunna förstå relationen mellan den intervjuade och dennes svar. Ofta 

är det bra att börja med sådana frågor, men fördelen med en semistrukturerad intervju, över en 

strukturerad intervju, är att frågorna kan ställas i valfri ordning och att det kan komma 

fördjupande följdfrågor som kan förtydliga den intervjuades svar (Bryman, 2011). 
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4.1.2 Hermeneutik som analysverktyg 

Fördelen med kvalitativa studier är att det lättare går att få en valid studie; det finns en närhet 

till fenomenet som inte riktigt kan uppnås genom kvantitativa studier. Dock finns det ett 

inneboende problem med denna närhet: studieledarens upplevelse av situationen kan vara 

felaktig. Det är således viktigt för studieledaren att vara medveten om detta problem och 

korrigera sig själv för att motverka detta. Närheten bidrar också till att den intervjuade beter sig 

på ett sätt som de tror att forskaren förväntar sig och inte som de gör i vanliga fall. Subjekt-

subjekt-förhållandet kan således innebära tolkningsproblem och det är en växelverkan mellan 

den som intervjuar och den som blir intervjuad. Just denna växelverkan är dock den kvalitativa 

studiens styrka: genom växelverkan kan det växa fram en bättre, mer fördjupad och nyanserad 

bild av fenomenet (Holme & Solvang, 1997). 

 Varje studie präglas av fördomar. Dessa fördomar utgör grunden i studien och är således 

nödvändiga för att studien överhuvudtaget skall existera. Fördomarna består helt enkelt av den 

förförståelse man har för fenomenet; oavsett om den är baserad på erfarenheter, utbildning eller 

andra vetenskapliga studier. Det är alltså en viktig ingrediens i analysen och tolkningen av 

fenomenet och något som bör beaktas av såväl den som analyserar och den som läser studien 

(Holme & Solvang, 1997). 

 En studie är alltid påverkad av två företeelser: en värderingsmässig och en rent 

faktamässig uppfattning av fenomenet. I en kvalitativ studie som är präglad av växelverkan, 

såsom kvalitativa intervjustudier, sammanfaller dessa två företeelser till en enhet. Denna enhet 

är uppbyggd av två hermeneutiska cirklar: en kognitiv och en normativ. Dessa två cirklar är ett 

uttryck för den växelverkan som pågår i en kvalitativ intervju (Holme & Solvang, 1997). 

 Den kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i förförståelsen; det är detta som leder fram 

till frågeställningar och det som Holme och Solvang (1997) kallar för förhandsteorin. Den första 

fasen kännetecknas av sökandet och det första mötet med fenomenet; förhandsteorin består av 

förförståelsen och de första stegen mot fruktbara frågeställningar. Med detta är det väsentligt 

att samla in så pass mycket information att det går att skapa en fullständig bild av upplevelserna 

av fenomenet; även om informationen som samlas kommer vara ostrukturerad och oorganiserad 

(Holme & Solvang, 1997). 

 Det är vid sorteringen av materialet som upplysningen och förståelsen för enheternas, 

t.ex. de som blir intervjuade eller observerade, uppfattning av fenomenet framkommer. Med 
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denna nya förståelse kan nya frågeställningar och uppfattningar provas mot fenomenet. Det är 

denna växelverkan som utgör grunden till en tillförlighet uppfattning. Dock måste studieledaren 

hela tiden vara vaksam på sin egen förförståelse och tolkning av fenomenet, så att denna inte 

förväxlas med enheternas uppfattning. Den kognitiva cirkeln består alltså av en process av 

informationssökande som utgår från frågeställningarna och som kan förändras genom 

processen, beroende på den information som inkommit (Holme & Solvang, 1997). 

 Den normativa cirkeln i sin tur utgår från sociala fördomar, det vill säga förförståelse som 

grundats i samhället som stort och inte enbart på studieledarens egen uppfattning. Det är således 

en förförståelse som kan finnas hos både studieledaren och enheten. Det viktiga är att 

studieledaren inte söker efter att bekräfta sin egen förförståelse och att denne är aktsam så att 

förförståelsen inte förvränger enheternas egna uppfattningar. Det som är viktigt att ha med i 

beräkningen är att förförståelsen hos studieledaren alltid kommer ha en påverkan på dennes 

tolkning av materialet och att resultatet av studien kommer ha konsekvenser för alla som på 

något sätt interagerar med studien. Den normativa cirkeln består alltså av all den förförståelse 

som finns för fenomenet och hur detta påverkar den slutliga produkten (Holme & Solvang, 

1997). 

 Dessa två cirklar interagerar med varandra på samma sätt som studieledaren och 

enheterna interagerar. Det blir således en dubbel växelverkan som båda har en stor betydelse 

för det studiens slutgiltiga resultat (Holme & Solvang, 1997).   

4.1.3 Författarens förförståelse för studiens fenomen 

Föreliggande studie är påverkade av författarens egen förförståelse som troligen är mest är 

baserad på erfarenheter från lärarutbildningen. Författarens egna skolgång genomgicks under 

föregående läroplan, LPF 94, och således har författaren inte någon direkt relation med 

betygsstegen från ett elevperspektiv. Då författaren ej heller varit med om att sätta ett slutbetyg 

är detta ämne inte något som författaren begrundat i nämnvärd bemärkelse. Förförståelsen kan 

istället summeras som att författarens relation med betygsstegen D och B är tunn med en stor 

portion förvirring, nyfikenhet på hur andra lärare tolkar till övervägande del och ett svagt 

missnöje av Skolverkets misslyckande med konkretisering av kunskapskraven. 

4.2 Urval och deltagare 

Då denna studie är en studie som avser att studera samhällskunskapslärares tolkning av till 

övervägande del blir det således naturligt att de som blir intervjuade också är 
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samhällskunskapslärare. I studien ingår fyra samhällskunskapslärare, en som arbetar på 

högstadiet och tre som arbetar på gymnasiet. Dessa har varit aktiva inom läraryrket i olika grad, 

de har utbildningar från olika lärosäten och jobbar för olika huvudmän. För att upprätthålla de 

intervjuades anonymitet kommer denna studie inte närmare förklara vilka de intervjuade är, 

mer än att de alla är lärare som aktivt undervisar i samhällskunskap och att de har arbetat som 

lärare olika lång tid; där respondent 1 varit lärare i snart fyra år, respondent 2 varit lärare i 

femton år, respondent 3 varit lärare i tio år och respondent 4 varit lärare i snart ett år.  

4.3 Avgränsning 

Denna studie har som mål att öka förståelsen för hur samhällskunskapslärare tolkar till 

övervägande del. Fenomenet är så klart vidare än bara samhällskunskapslärare, och studien går 

att modifiera till andra ämnen än samhällskunskap. Studien kan till och med göras 

allmändidaktisk samt ämnesöverskridande. Dock har samhällskunskapslärare valts då, som 

syftet (Kapitel 1.1) beskriver, samhällskunskapens komplexa natur gör ämnet intressant att 

studera.  

4.4 Genomförande 

För att studien skulle kunna genomföras krävdes deltagare i form av lärare som aktivt 

undervisar i samhällskunskap. Därför kontaktades nio samhällskunskapslärare i närområdet via 

mejl och telefonsamtal. Utav dessa nio fanns det en redan etablerad kontakt med fem stycken, 

de andra samhällskunskapslärarna var utvalda genom sekundärkällor; det vill säga att de gavs 

som förslag av de första fem lärarna. Processen kan därmed anses vara ett bekvämlighetsurval  

vilket Holme och Solvang (1997) anser kan leda till problem för representationen, men med 

tanke på studiens urvalskrav och dess syfte bör detta inte anses vara ett problem. Studiens syfte 

är inte att vara varken generaliserande eller representativ, utan är en studie som syftar på att 

förstå olika tolkningar av till övervägande del.  

 Genom dessa kanaler fick lärarna information om studiens syfte och deras rättigheter. 

Fyra utav de kontaktade tackade ja, varav tre var från den första gruppen och en var från den 

sekundära gruppen, och fick vara med och bestämma tidpunkt samt plats för intervjun. Under 

tiden denna kontakt upprättades formulerades även en intervjuguide. 

4.4.1 Intervjuguiden 

Intervjuguiden skapades utifrån idén om att kunna få fram svar på studiens frågeställningar. 

Detta gjordes genom att frågorna fångade in så mycket information som möjligt som kunde 
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bidra till en större förståelse för respondentens svar. Genom att fånga in ett brett 

informationsspann blev det möjligt att uppfylla studiens syfte. Ett sådant exempel är frågan om 

hur länge de har varit lärare; denna fråga har en dualistisk mening: dels är det en neutral fråga 

som kan leda in samtalet i rätt riktning, dels en fråga som kan ge en ökad förståelse om lärarens 

erfarenhet kan spela in på tolkningen av till övervägande del. Frågorna bearbetades och efter 

ett möte med handledaren reviderades guiden och blev klar för användning. 

 Bryman (2011) förklarar att det är önskvärt att i denna typ av studie ställa öppna frågor 

där respondenten har en chans att utveckla och exemplifiera sitt svar. Detta var således något 

som eftersträvades i denna studie och de flesta frågorna var hur-frågor: till exempel ”Hur ser 

du på betygssättningens utmaningar?” (Bilaga 1). Detta gav tillfälle för respondenterna att 

berätta utifrån sin egen uppfattning, men eftersom frågan också är neutral: inte värderad. Att 

inte bli värderad var också något som ställdes i högt fokus då ämnets natur kan leda till att 

respondenten känner sig granskad och värderad. Det är viktigt att respondenterna känner sig 

bekväma med att uttrycka sin ståndpunkt och inte behöver kännas sig kränkta (Bryman, 2011). 

4.4.2 Intervjuerna 

Intervjuerna skedde sedan på en plats och tid vald av respondenterna själva. Intervjuerna 

spelades in via dator vid ett tillfälle och via mobil de andra tillfällena. På så vis behövde inte 

intervjuledaren anteckna och komma ihåg svaren, och kunde därmed fokusera sig på vad 

respondenten berättade. Dessutom erbjuder även en inspelning möjligheten att kunna 

transkribera svaren för att kunna bearbeta materialet en gång till (Bryman, 2011). Intervjuerna 

tog cirka 20 minuter där frågorna följde ett naturligt flöde, istället för att enbart följa 

intervjuguiden. Följdfrågor ställdes för att få klarhet i vissa delar och frågor som kunde 

sammanfatta långa svar ställdes också. 

4.5 Bearbetning av materialet 

All inspelning har lyssnats på och sedan transkriberats. Transkriberingen gjordes inte i direkt 

anslutning till intervjuerna utan vid ett senare tillfälle. All transkribering skedde heller inte efter 

varandra utan över ett tidsspann för att det skulle uppstå en distans till och mellan intervjuerna. 

I själva transkriberingen har utfyllnadsord, upprepningar och stakningar bortsetts ifrån för att 

skapa ett bättre flöde i texten. Det blir således lättare att läsa transkriberingen och på så sätt 

även lättare att hitta mönster och få en förståelse för vad respondenten egentligen berättar. 
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4.5.1 Kodning 

När transkriberingen av intervjuerna blev klar lästes materialet igenom och olika mönster kunde 

urskiljas. Eftersom studiens syfte var på förhand känt skapades det tre teman innan materialet 

bearbetades och de mönster som fanns lades in i dessa teman. De tre teman som skapades var: 

1) Lärarens tolkning; 2) Mellanbetygens kriterier; 3) Likvärdighet, rättssäkerhet och rättvisa. 

Från materialet skapades sedan kategorier i varje tema för att kunna detaljstudera vad varje 

respondent berättade. I Lärarens tolkning kunde två större kategorier urskiljas: det kvantitativa 

perspektivet och det kvalitativa perspektivet. Sedan kunde det dessutom urskiljas tre kvalitativa 

tillvägagångssätt: 1) Tyngd utifrån syfte och innehåll; 2) Tyngd utifrån personliga preferenser; 

3) Tyngd utifrån tidsaspekten. I Mellanbetygens kriterier kunde det återigen urskiljas två 

kontraster som direkt härstammade från Lärarens tolkning: det kvantitativa perspektivet och 

det kvalitativa perspektivet. I Likvärdighet, rättssäkerhet och rättvisa delades just dessa tre 

begrepp upp i respektive kategori, men som resultatet och analysen nedan kommer visa har de 

tre begreppen ett starkt samband. 

Tabell 1: Schema över tema, kategori och tillvägagångssätt från kodningen. 

Tema: Lärarens tolkning 

Kvantitativa 

perspektivet 
 

Kvalitativa 

perspektivet 
 

 Syfte och innehåll 
Personliga 

preferenser 
Tidsaspekten 

Tema: Mellanbetygens kriterier 

Kvantitativa perspektivet Kvalitativa perspektivet 

Tema: Likvärdighet, rättssäkerhet och rättvisa 

Likvärdighet Rättssäkerhet Rättvisa 

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Att bedriva vetenskapliga studie medför vissa grundläggande etiska krav. Vetenskapsrådet 

(2002) har satt upp fyra övergripande huvudkrav som skall genomsyra all god forskning. Även 

denna studie har tagit dessa i beaktande. 
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4.6.1 Informationskravet 

Deltagarna i en studie skall alltid bli informerade om vilken roll de har i studien och de skall 

även bli informerade att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta studien när som 

helst. De skall även bli informerade om allt som kan tänkas påverka deras villighet att medverka 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har intervjupersonerna blivit informerade och 

är väl medvetna om studiens syfte och dess frivillighet. 

4.6.2 Samtyckeskravet 

Som ovan nämnt skall alla studier vara frivilliga, vilket också innebär att en deltagare i en studie 

måste gett sitt samtycke om att vara en deltagare; de måste således alltid vara medvetna om att 

de är med i en studie (Vetenskapsrådet, 2002). Alla som har blivit intervjuade i denna studie 

har givit författaren sitt samtycke och kommer vara väl medvetna om när de är deltagande i 

studien. 

4.6.3 Konfidentialitetskravet 

Deltagarna i en studie skall alltid vara anonyma till så stor grad möjlig. Detta innebär att sådant 

som kan avslöja deltagarnas person, såsom namn, personnummer etc., inte bör publiceras. Det 

skall alltså vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Likaså måste 

etiskt känsligt material hanteras på ett sådant sätt att det inte kan knytas till en enskild person 

och skall heller inte lämnas ut i en miljö utanför studiens ramar (Vetenskapsrådet, 2002). 

Beträffande denna studie kommer varken namn, kön, arbetsplats eller ålder att vara något som 

publiceras, vilket medför stor anonymitet för deltagarna. 

4.6.4 Nyttjandekravet 

Alla uppgifter som samlas in får endast användas inom studiens ramar och syfte. Dessa får 

således inte föras vidare och användas i något annat syfte, såsom kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna som samlas in till denna studie 

kommer endast att användas till studiens syfte och kommer efter att denna studie publicerats att 

raderas. Därmed är det endast de uppgifter som är direkt synliga i studiens resultat som någon, 

inklusive författaren, kommer att kunna ta del av.  
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5. Resultat 

Nedan presenteras materialet från intervjuerna. För att göra det lättare är kapitlet uppdelad 

utifrån frågeställningarna och ger en inblick i hur respondenterna tolkar och använder 

mellanbetygen.  

5.1 Hur tolkar samhällskunskapslärare innebörden av till övervägande del? 

Genomgången av respondenternas svar visar att det inte finns en gemensam tolkning av hur till 

övervägande del skall tolkas. Istället tycks det finnas två övergripande tolkningsperspektiv: ett 

kvantitativt synsätt och ett kvalitativt synsätt. Dock tyder resultatet också på att de inte utesluter 

varandra, utan att en lärare kan använda sig av både förhållningssätten beroende på det specifika 

fallet. 

5.1.1 Kvantitativa perspektivet 

Inom det kvantitativa perspektivet tolkar man till övervägande del som en slags instrumentell 

process: det finns ett antal delar inom kunskapskravet och är fler än hälften av dessa delar på 

ett högre betyg så är det mellanbetyget som gäller. Respondent 4 uttrycker det som att man ”ser 

att de här kunskapskraven är mestadels på A, men två utav sex ligger på C, ja då blir det ett B”. 

Med denna tolkning framkommer också ett resonemang om att alla kunskapskrav är lika mycket 

värda. Detta härstammar ifrån en tolkning om att Skolverket redan har definierat vad som är 

viktigt, dels genom kunskapskraven men också genom ämnets syfte och centrala innehåll. 

Respondent 2 förklara att ”egentligen har väl skolverket definierat för att det är det här de vill 

att vi ska göra och då får man på något sätt väga dem kanske lika”. 

5.1.2 Kvalitativa perspektivet 

Den andra tolkningen är att de olika delarna inom kunskapskraven väger olika tungt. 

Tolkningen av till övervägande del bli här således mer subjektivt än vid den kvantitativa 

tolkningen, men baseras på att vissa delar är mer betydande än andra. Exakt vad som utgör ett 

tungt kunskapskrav är dock inte helt samstämmigt. Ur materialet kan det urskiljas två 

tolkningar: en tolkning som menar att vissa delar är viktigare utifrån dess koppling till målen, 

syftet och det centrala innehållet och en tolkning som menar att det handlar om vad läraren 

anser vara är viktigt. Respondent 1 förklarar att går att avgöra vilka delar som är viktiga just 

utifrån ämnet syfte: 

Det är ju vissa delar som står väldigt explicit att det är det här som är den stora grejen med till exempel 

samhällskunskap eller geografi eller religion eller historia. Då kan man ju ganska snabbt också se i de olika 
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förmågorna vilka av de här har då stor betydelse, var är det jag verkligen måste jobba och inte bara en eller 

två gånger utan det här behöver vara regelbundet. 

Respondent 3 pratar istället om att vissa delar får stort utrymme för att läraren anser att det är 

viktigt. 

Det är helt personligt. Det går på vad jag lägger tyngden på och vad jag tycker är viktigt. Vad jag känner 

att fokus på kursen ligger i. Jag har inte tagit det någonstans utan det är mer en känsla jag har av vad jag 

tycker att fokus ska ligga och hur viktigt jag tycker att det är. 

Gemensamt för den kvalitativa tolkningen var dock att samma kunskapskrav vägde tungt från 

år till år, och de kunskapskrav som ansågs väga tungt var även de fick utrymme i kursen. 

 Jag skulle säga att det är samma för kursen ser ju likadan ut, eller kursdokumenten ser ju likadana ut. Även 

om jag väljer att fokusera på något annat så är det ju fortfarande samma kunskapskrav jag fokuserar på hela 

tiden och dem är det lika stort fokus på. (Respondent 3) 

5.2 Hur realiseras mellanbetygen? 

Återigen finns här två övergripande perspektiv som har en direkt koppling till den tolkning 

läraren gör av till övervägande del. Vad som är viktigt att poängtera är att alla lärarna menade 

att varje situation är unik och att det därav kan se olika ut hur tillämpningen görs. 

Om en elev sitter och har just den här lilla delen på en annan nivå än de andra delarna så kan jag ju tänka 

att jag bortser från det. Det är en bedömning som jag gör i varje enskild situation egentligen. Det är 

ingenting som är likvärdigt i alla mina kurser att jag kan säga att det här är lite mindre värt eller det här är 

mer värt. Det är en bedömning jag kan göra i enskilda fall. (Respondent 2) 

Likaså pratar respondenterna om att det inte alltid blir så som man tänkt, utan ibland kan ett 

kvantitativt tankesätt tillämpas även om det inte är så man tolkar till övervägande del, eller att 

man avgör vikten ett kunskapskrav på hur mycket tidsutrymme det har fått i kursen och inte på 

hur viktigt det är i jämförelse med ens egna referenser eller kursens centrala innehåll. 

 De lärare som tolkar till övervägande del på ett kvalitativt sätt pratar alla om att det är de 

kunskapskrav som väger tungt som är de viktiga i sammanhanget. De andra delarna av 

kunskapskraven har egentligen bara en betydelse nedåt; det vill säga att de mindre viktiga 

delarna av ett kunskapskrav kan aldrig få en elev till att gå från exempelvis ett C till ett B utan 

bara från ett A till ett B. 

De spelar ju en roll där, det är bara att jag tänker att när det kommer till att du tex har presterat allting på 

ett C och vi diskuterar ett B så tycker jag att om du kan redogöra för de centrala teorierna på en A-nivå 
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och dessutom klarar av att analysera källkritiken på en A-nivå så tycker jag att det väger väldigt tungt 

uppåt. Däremot om du klarar av att uttryck dina grejer genom formalia väldigt bra så tycker jag kanske inte 

att det är någonting som väger så tungt i sammanhanget. (Respondent 3) 

Likaså uttrycker Respondent 4 det som att ”man kan ju inte förbise dem helt och då är det ju 

viktigt att jag som lärare ger eleven möjlighet att träna på de här förmågorna”. Respondenterna 

menar alltså att alla delarna måste upprepade gånger tränas på och bedömas, men att de mindre 

viktiga kunskapskraven inte står i centrum när en elev är aktuell för ett mellanbetyg. 

 Respondenterna med ett kvantitativt perspektiv, och därmed har tolkningen att delar av 

kunskapskrav inte skall viktas mot varandra, menar att det inte riktigt blir så i verkligheten. 

Istället får man i slutet av kursen se vilka kunskapskrav som har hunnits med att testas flera 

gånger. 

 Nu hann jag inte jobba lika mycket med mänskliga rättigheter detta året och då få det väga lite mindre i 

förhållande till värdering som vi har gjort mer eller källkritisk granskning, eller vad det nu kan vara. 

(Respondent 2) 

Dock poängteras det att detta inte är något som respondenten vill göra utan Respondent 2 

förklarar att denne helst undviker situationer där denne måste vikta delarna av ett kunskapskrav 

mot varandra. Överhuvudtaget menar alla respondenter, oavsett tolkningsperspektiv, att det är 

viktigt att alla delarna av ett kunskapskrav testas flera gånger för att ha bra med underlag vid 

betygssättning. Alla respondenterna pratade om vikten av formativ bedömning och hur 

förmågor samt kunskap måste repeteras för att faktiskt kunna erhållas. Respondent 4 förklarar 

att betygssättningsprocessen kan liknas vid ”att ta körkort: där skall man kunna fickparkera och 

så vidare. Och det klarar man ju aldrig på första gången, man måste ju få öva upp de här 

förmågorna”. Repsondent 1 förklarar att 

om man utgår från mitt ämne så skulle jag vilja säga att om man kollar på alla förmågorna så finns det ju 

vissa förmågor man jobbar mer med och vissa jobbar man mindre med. Framför allt i SO som är så tungt 

med att det är fyra ämnen och att det är väldigt mycket centralt innehåll. Så vissa saker hinner man kanske 

inte göra mer än ett par gånger mellan årskurs sju till nio. Medan vissa hinner man med väldigt mycket, 

och vissa av de här förmågorna är just så pass omfattande så att man får in väldigt mycket ämnesinnehåll i 

dem och man mäter dem kanske mer eller mindre regelbundet. 

5.3 Hur påverkas likvärdigheten, rättssäkerheten och rättvisan av ett mellanbetyg? 

Alla respondenter förklarar att de arbetar formativt. Det medför att alla respondenterna 

kontinuerligt arbetar med kunskapskraven och ger feedback på hur eleven skall komma vidare 
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i sin utveckling. Denna bedömningsprocess ligger till grund för den dokumentation som görs 

för att få till en rättssäkerhet. Respondent 1 förklarar att ”själva sätta bokstaven som betyg är ju 

egentligen inte det svåra, utan jag har det gedigna materialet sen tidigare”. Men även om de alla 

pratar om att de har dokumentationen förklarar de att det finns en problematik med 

tolkningsfriheten i kunskapskraven. 

Vad gäller tolkningsfriheten vi utförligt och nyanserat och så är det svårt. Där behöver man jobba mycket i 

skolorna för att hitta sätt att bedöma tillsammans egentligen för annars blir det ju väldigt differentierade 

betyg. Jag kanske tolkar nyanserat på ett helt annat sätt än en annan lärare gör, vilket gör att den läraren 

kanske får fler A än vad jag får. Där ställer det ju till det med rättssäkerheten och likvärdighet och så. Där 

blir det problem faktiskt. (Respondent 2) 

Respondenterna menar således att likvärdighetsaspekten blir lidande av tolkningsfriheten i 

kunskapskraven och att även om dokumentationen finns där för att underlätta rättssäkerheten 

hjälper detta inte likvärdigheten. Respondenterna menar att det finns likvärdighetsproblem men 

att det inte bara handlar om problemet med att samma betyg inte nödvändigtvis betyder samma 

kunskap och färdigheter. Det finns ett inbyggt problem också när det kommer till 

tolkningsfriheten av innehållet; påbyggnadsutbildningar, såsom gymnasie- och 

högskoleutbildningar, får in elever med kunskapsnivåer som är väldigt skiftande; inte bara i 

grad utan också i bredd. Elever från olika skolor kan helt enkelt ha lärt sig helt olika saker. 

Respondent 1 förklarar det som att: 

där det finns tolkningsutrymme, där kan det ju skapa en osäkerhet. Det kan ju skapa en 

reliabilitetsproblematik mellan olika lärare och olika skolor. Att de har gått från grundskolans senare år 

med kanske lite olika saker med sig. Vissa förmågor, eller vissa saker har tolkats på ett sätt av någon lärare 

eller någon skola och så vidare, så där finns den problematiken. (Respondent 1) 

Däremot tycks det inte som att respondenterna menar att det är den enskilde lärarens ansvar, 

utan att det är en organisatorisk fråga: ”Där tycker jag att man skulle behöva vad det här innebär 

faktiskt. Även att skolorna sinsemellan kan diskutera det och vi gör ju det i förbundet och så” 

(Respondent 2).  

 Paradoxalt nog menar dock två av respondenterna att denna tolkningsfrihet är en 

förutsättning för att lärarna skall kunna utföra sitt arbete. 

Det är ju djupt problematiskt, men samtidigt också en förutsättning utifrån våra nuvarande omständigheter. 

Tolkningsföreträdet gör ju att betyget blir mindre värt, helt klart, eftersom alla lärare tolkar de här sakerna 

helt och hållet olika. Det gör ju också att det är helt omöjligt att kontrollera, vilket gör att folk kan göra vad 

sjutton de vill. Det är också därför det också kan fungera fortfarande. (Respondent 3) 
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Respondent 3 menar alltså att tolkningsfriheten av kunskapskraven är nödvändiga för att det 

rådande utbildningssystemet skall fungera. Respondent 4 menar till och med att så som systemet 

är uppbyggt idag kan det aldrig uppnås en likvärdighet, och man bör nästan inte ens ha det som 

mål. 

[D]et blir lite konstigt om man har som mål att det skall bli helt rättvist alla gånger. För då blir det ju väldigt 

instrumentellt, det här som jag sade innan, att jag tycker det är bra att lärarna skall få ha en, lärarna måste 

få ha en frihet att välja. För det stärker lärarnas skicklighet och kompetens, och då blir det ju aldrig likställt 

och jämt. Alltså, det är omöjligt att nå, på ett sätt. (Respondent 4) 

Överhuvudtaget kan det tydligt urskiljas att respondenterna gör sitt bästa för att få det rättssäkert 

och likvärdigt, men menar att under rådande förutsättningar så kommer det bli svårt att uppnå. 
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6. Analys 

Nedan förs resonemang fram där materialet från intervjuerna jämförs med den tidigare 

forskningen med utgångspunkt i läroplansteorin. Liksom resultatet är också analyskapitlet 

uppdelad utifrån frågeställningen för en lättare överblick. 

6.1 Hur tolkar samhällskunskapslärare innebörden av till övervägande del? 

Som resultatet visar ovan finns det två tydliga perspektiv i formuleringsarenan: antingen tolkar 

läraren det i ett slags kvantitativt perspektiv eller så väger de olika delar av kunskapskraven 

mot varandra; ett slags kvalitativt perspektiv. Bakgrunden till dessa två skilda perspektiv bör 

tolkas som ett slags misslyckande från Skolverkets sida redan i formuleringsarenan. Om 

läroplanen haft en bättre formulering eller begreppsförklaring skulle förståelsen för till 

övervägande del varit högre och intentionerna som formulerats redan i propositionerna 

realiserats. Att Skolverket dessutom behövde gå ut med ett förtydligande att till övervägande 

del inte skall tolkas kvantitativt förstärker påståendet om ett misslyckande i 

formuleringsarenan. 

   Det är dock inte bara motstridigheter mellan de två perspektiven om hur tolkningen skall 

se ut, det är dessutom motstridigheter inom perspektiven. Inom det kvalitativa perspektivet kan 

det urskiljas två tydliga tillvägagångssätt. Ett sätt är att anse att en del av ett kunskapskrav är 

viktigt med utgångspunkt i ämnets syfte, mål och det centrala innehållet. Det andra sättet är att 

utgå från sig själv och ens egen åsikt om vad som är viktigt för individen och samhället, för att 

sedan därefter koppla detta till ämnet syfte, mål och centrala innehåll. Båda tillvägagångssätten 

verkar dock överens om att samma kunskapskrav är viktiga från år till år, oavsett vilka 

kunskapskrav som just anses viktiga. 

 På formuleringsarenan finns det alltså tre olika tolkningar: två kvalitativa perspektiv och 

ett kvantitativt perspektiv vars tolkning innebär att man inte väger delarna av kunskapskrav mot 

varandra. Enligt detta perspektiv har Skolverket redan definierat vad som är viktigt i ämnet och 

därmed bör alla delarna i ett kunskapskrav väga lika tungt. Detta medför en intressant aspekt: 

tidsramen. Om alla delarna av ett kunskapskrav väger lika mycket bör också alla delarna få lika 

stort utrymme. Vad händer då med en del som inte får lika stort utrymme i undervisningen? 

6.2 Hur realiseras mellanbetygen? 

På realiseringsarenan kan det förstås att tidsramen är viktig oavsett vilket perspektiv man 

använder. De lärare som på formuleringsarenan tolkar till övervägande del ur ett kvalitativt 

perspektiv ger mest utrymme åt de delar av kunskapskraven som anses vara viktiga, oavsett om 
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det härstammar ur ämnets syfte, mål och det centrala innehållet eller från läraren själv. De lärare 

som istället använder det kvantitativa perspektivet, och på formuleringsarenan inte viktar olika 

delar av ett kunskapskrav mot varandra, menar att det i verkligheten inte alltid blir så. Istället 

bli ändå delar av ett kunskapskrav som fått mindre tidsutrymme också mindre viktiga vid 

betygssättningen. De lärare som har detta tillvägagångssätt försöker därav undvika att hamna i 

denna situation och därmed slippa att vikta de olika delarna mot varandra. Att delar av 

kunskapskrav blir viktiga vid betygssättningen baserat på det utrymme det fått under kursens 

gång är dock att föredra enligt Alm (2015). Oavsett tolkning på formuleringsarenan gör alltså 

lärarna rätt på realiseringsarenan när de ge delarna av ett kunskapskrav mer eller mindre baserat 

på undervisningsutrymme.  

 Det alla lärare oavsett perspektiv och arbetssätt på realiseringsarenan är överens om är 

dock att det är viktigt att alla delarna av kunskapskravet tränas på regelbundet. Alla lärarna 

pratade om formativ bedömning och att ge eleverna feedback för att de skulle utvecklas. 

Intressant är att både Alm (2015) och Respondent 4 använde en körkortsliknelse, alltså att olika 

egenskaper måste tränas på flera gånger innan de faktiskt kan användas på ett tillförlitligt sätt. 

Det kan alltså tolkas som att oavsett perspektiv används mängdkriteriet i 

betygssättningsprocessen, vilket återigen visar på hur viktig tidsramen är för betygssättningen 

och för undervisningen. 

 Något som poängteras av alla lärarna är dock att oavsett tolkning på formuleringsarenan 

så är varje betygssättning unik. Utifrån resultatet kan det alltså förstås som att oavsett 

formuleringsarenans tolkning och realiseringsarenans vanliga arbetsgång så uppstår det hela 

tiden situationer som står utanför lärarens ramar. Läraren måste därför hela tiden granska sitt 

eget synsätt och hur denne arbetar. Betygssättnings komplexitet kan summeras ganska enkelt 

med en enda mening: ”[d]et är en bedömning som jag gör i varje enskild situation” (Respondent 

2). 

6.3 Hur påverkas likvärdigheten, rättssäkerheten och rättvisan av ett mellanbetyg? 

Om det finns olika perspektiv och tolkningar av till övervägande del så finns det bara en 

gemensam röst om betygens likvärdighet, rättssäkerhet och rättvisa: det finns ingen. Alla 

lärarna var helt överens om att tolkningsfriheten i kunskapskraven, både vad gäller innehållet 

och vad gäller värdeorden, leder till sämre likvärdighet i betygssättningen. Resultatet ligger helt 

i linje med Skolverkets (2016b) och Skolinspektionens (2013) egna undersökningar och är 
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således inget oväntat. Liksom Skolverket (2016b) menade lärarna att det finns en stor osäkerhet 

hur till övervägande del egentligen skall tolkas och med tanke på resultaten i bland annat denna 

studie kan det förstås att det faktiskt är så. Skolverket tycks mena att lösningen till problemet 

är samarbete (Klapp, 2015), vilket även lärarna i denna studie håller med om. Genom att 

diskutera och analysera kunskapskraven, inte bara på den egna skolan utan också skolor 

sinsemellan, kommer förståelsen och tolkningen av kunskapskrav att bli mer eniga. 

 Genom den formativa bedömningen som lärarna använder sig av skapas en 

dokumentation som dock bidrar till att rättssäkerheten av betyg ökar. Detta kan således medföra 

att E, C & A kan tänkas uppnå en viss status som rättssäkra, även om mycket tyder på att det 

inte är detta. Mellanbetygen lider dock av ett inbyggt problem som kan beskrivas som avsaknad 

av det som Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) kallar för kriterium tre: att betyget 

överensstämmer med de kvaliteter som anges i kunskapskraven. Mellanbetygen har inga egna 

kunskapskrav vilket leder till att de inte kan överensstämma med kvaliteter från ett sådant. Även 

om det skulle kunna anses att de har detta med hänvisning till de andra betygsstegen, så leder 

tolkningsfriheten till att det finns delade meningar hur de skall användas. Tolkningsfriheten i 

mellanbetygen leder alltså inte bara till att likvärdigheten blir lidanden; rättssäkerheten sjunker 

också, vilket resultatet på denna studie tydligt visar.  

 Även rättvisan blir lidande av mellanbetygens avsaknad av egna kunskapskrav. Som 

beskrivit i kapitel 2.1.3 ingår tredje kriteriet i rättvisebegreppet och blir, precis som 

rättssäkerheten, drabbad. Intressant är dock att två av lärarna i denna studie inte anser att betyg 

någonsin kommer att bli likvärdiga, rättssäkra och rättvisa. De menar att såsom läroplanen är 

uppbyggd, med stor tolkningsfrihet, blir automatiskt likvärdigheten, rättssäkerheten och 

rättvisan lidande. Samtidigt menar de att detta kan vara något positivt; att det stärker lärarens 

profession och kompetens. Utan tolkningsfriheten hade lärarna inte kunnat göra sitt jobb såsom 

det ser ut idag och tolkningsfrihetens innebörd leder också till att läraren får en makt som bidrar 

till en kompetensutveckling. Dock påvisar resultatet att oavsett inställning arbetar lärarna på ett 

sådant sätt att de försöker bidra till att likvärdigheten, rättssäkerheten och rättvisan ökar.  
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7. Diskussion 

Nedan diskuteras analysens resultat och metod i en friare bemärkelse än i resultatanalysen. I 

detta kapitel kommer författarens mer personliga observationer och anmärkningar fram. I 

slutet av detta kapitel ges även förslag på framtida forskning och olika infallsvinklar som kan 

tas. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie bör inte anses vara generaliserande eller revolutionerande; det är inte 

studiens syfte. Syftet är istället att få en inblick i olika lärares tolkningar av till övervägande del 

och vad det är som kan avgöra om en elev får ett mellanbetyg. Resultatet bör heller inte vara 

förvånande då både Skolverkets (2016b) och Skolinspektionens (2013) egna undersökningar 

visar på att mellanbetygen och dess tolkningsfrihet är problematiska. Lärare befinner sig i en 

komplex situation där de betygssteg som har kunskapskrav redan har mycket tolkningsfrihet 

och situationen blir inte mindre komplex av att det finns betygssteg med än mer tolkningsfrihet. 

 Något som kan ha påverkat studiens resultat är författarens egen förförståelse om att 

mellanbetygen har en stor problematik både vad gäller likvärdighet och rättssäkerhet, men med 

tanke på att studiens resultat ligger i linje med andra undersökningar bör denna risk bedömas 

som försummande.  

 Något som kan ställa till problem är antalet deltagare som är lågt, men med tanke på 

studiens syfte, som var att undersöka hur samhällskunskapslärare tolkar och använder 

mellanbetygen och inte att göra en generalisering, bör antalet deltagare inte utgöra ett problem 

för studiens validitet. Istället kommer resultatets validitet från de kvaliteter som deltagarna 

besitter; nämligen att de aktivt undervisar i samhällskunskap.  

 Något som dock förvånade författaren var att erfarenheten av betygssättning inte verkade 

spela någon roll. Återigen bör mönsterdragning och generalisering inte tas på grund av både 

studiens syfte och på grund av deltagarantalet, men det är ändock värt att ha i åtanke till vidare 

forskning. Likaså var det förvånansvärt att samma delar av kunskapskrav vägde lika tungt varje 

år med tanke på den komplexitet som samhällskunskapen påvisar. Det skulle kunna tänkas vara 

så att vissa delar får mer uppmärksamhet, och således väger tyngre, beroende på 

samhällsförändringar och händelser, men detta finns det inga tendenser till i resultatet. 
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7.2 Metoddiskussion 

Med tanke på studiens syfte bör det anses att använda intervju som metod var ett rätt val. Andra 

metoder som skulle kunna användas till denna studie är självskattningsformulär eller 

observationer. Självskattningsformulär hade kunnat ge ett större antal deltagare, vilket lättare 

skulle kunna leda till en generalisering men eftersom detta är en kvalitativ studie tycks 

formulären inte ge samma effekt. Intervjuerna har en fördel över självskattningsformulär att 

uppföljningsfrågor och djupare svar kan inhämtas, vilket då leder till ökad förståelse av 

fenomenet. Observationer skulle dock med fördel kunna komplettera intervjun för att få en 

inblick i realiseringsarenans aspekter, men med tanke på studiens omfång kan det anses att 

intervjuer är tillräckliga för ändamålet. Det som intervjuer har som fördel över både 

självskattningsformulär och observationer är att det går att får en inblick i både 

transformeringsarenan och realiseringsarenan, vilket kan bli svårt att få med de andra 

metoderna var för sig. Den semi-strukturerade intervjumetoden leder också till en ökad 

reliabilitet, då det blir lätt för andra att studera samma fenomen med samma grundfrågor eller 

åtminstone snarlika frågor. Det som skulle kunna förbättras är så klart deltagarantalet, men detta 

bör inte anses vara problematiskt för varken validiteten eller reliabiliteten.  

 Något som dock bör tas i beaktning är författarens personliga relation med tre utav 

respondenterna. Som vid alla studier kan det uppstå situationer där deltagarna, medvetet eller 

omedvetet, försöker anpassa sina svar till intervjuledaren för att underlätta för studiens resultat. 

Framförallt viktigt är det att ha detta i beaktning i denna studie med tanke på den personliga 

relationen. Huruvida detta har skett och hur mycket det har påverkat resultatet är svårt att säga, 

men med tanke på att lärarna utgick från sig själva och deras arbetssätt kan det tänkas att denna 

risk har minimerats. 

7.3 Framtida forskning 

Då mellanbetygens tolkningsfrihet inte är särskilt utforskat finns det ett antal outforskade 

aspekter som bör utredas. Det första är så klart om resultatet skiljer sig från andra ämnen; finns 

det en skillnad jämfört med mer praktiska ämnen såsom Idrott & Hälsa? Andra outforskade 

aspekter är om erfarenheten spelar in på tolkningen, om samma huvudman ger samma tolkning 

och om det finns regionala samspel? Är skolkulturen en faktor och hur påverkas tolkningen av 

kollegialt samarbete? Överhuvudtaget behövs det mer studier inom området för att kunna få en 

bättre förståelse för hur lärare tänker kring och arbetar med fenomenet, och vidare studier av 

samhällskunskapslärare bör genomföras.  



Kim Fredriksson 

Mellanbetygens osäkerhet 

VT-18 

 

33 

 

Referenser 

Alm, J. (2015). Lärandematriser – att få elever att förstå. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. [rev.] uppl.). Malmö: Liber. 

Butler, R. (1988). Enhancing and undermining intrinsic motivation: the effects of task-

involving and ego-involving evaluation on interest and performance. British journal of 

educational psychology, 58(1), 1-14.  

Gustavsson, A., Måhl, P. & Sundblad, B. (2012). Betygssättning – en handbok. Stockholm: 

Liber. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Klapp, A. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Linde, G. (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori! (3 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur.  

Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Lundahl, C., Hultén, M., Klapp, A. & Mickwitz, L. (2015). Betygens geografi. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Lundahl, C., Hultén, M. & Tveit, S. (2016). Betygssystem i internationell belysning. 

Stockholm: Skolverket. 

Rinne, I. (2018). Betygssättning – en mångdimensionell aktivitet i lärares yrkesutövning. 

Stockholm: Skolverket. 

Selghed, B. (2010). Ett omöjligt uppdrag?: om lärares bedömning och betygssättning. I 

Brante, G. & Hjort, K. (red.). Dilemman i skolan: aktuella utmaningar och professionella 

omställningar (s. 82-95). Kristianstad: Kristianstad University Press. 

Skolinspektionen (2013). Tillsyn av bedömning och betygssättning. Rapport: T-2013:01. 

Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. 



Kim Fredriksson 

Mellanbetygens osäkerhet 

VT-18 

 

34 

 

Skolverket (2013). Sambedömning i skolan. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2014). Tidigare betygssystem. Skolverket. 

https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/tidigare-betygssystem-1.46885 (Hämtad 2018-

05-01). 

Skolverket (2016a). Betygsskalan och betygen B och D (rev). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2016b). Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2017). Utvärdering av betyg från årskurs 6. Rapport: 451. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (u.å.). Statistiken i SIRIS. Skolverket. 

https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:13:0::NO::: (Hämtad 2018-05-02).  

Vallberg Roth, A. C., Gunnemyr, P., Londos, M. & Lundahl, B. (2016). Lärares förtrogenhet 

med betygssättning. Malmö: Malmö University. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/tidigare-betygssystem-1.46885
https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:13:0::NO


Kim Fredriksson 

Mellanbetygens osäkerhet 

VT-18 

 

35 

 

Bilaga: Intervjuguide 

Förklara de etiska principerna. 

1. Hur länge har du varit lärare? 

 

2. Hur ser du på betygssättningens utmaning? 

 

3. Förklara lite hur det går till när du sätter betyg. 

 

4. Hur tolkar du innebörden av till övervägande del? 

 

5. Skolverket har förtydligat att det inte skall vara ett kvantitativt mått; hur ser du på det? 

 

6. Hur avgör du vilka delar av ett kunskapskrav som måste uppfyllas för att det skall räknas 

som en övervägande del? 

 

7. Vilka delar av ett kunskapskrav skulle du anse vara viktigare än andra; varför? 

 

8. Spelar de minst viktiga delarna någon egentlig roll? 

 

9. Finns det delar av kunskapskrav som kan räknas som ett måste? 

 

10. Hur ser du på tolkningsfriheten i betygssystemet? 

 

11. Finns det något du vill kommentera eller tillägga? 


