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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka rektorers syn på likvärdig bedömning och rättsäkra 

betyg och sitt uppdrag att skapa förutsättningar för likvärdig bedömning och rättssäkra 

betyg generellt och specifikt i idrott och hälsa. Studien har en kvalitativ ansats och 

bygger på intervjuer med rektorer som arbetar på olika gymnasieskolor. 

 

Resultatet visar att begreppen är svårtolkade och enligt rektorerna svåra att leva upp till. 

Det finns en idealbild som tydligt framkommer kring likvärdiga och rättsäkra betyg 

bland rektorerna att de ska vara lika oavsett vem som bedömer eleven eller vilken skola 

eleven genomför sina studier. Verkligheten stämmer ej med denna idealbild. 

Ämnet idrott och hälsa beskrivs av rektorerna som ett ämne som fastnat i moment och 

aktiviteter som måste göras. Lärarna har stora ambitioner men kommer inte till 

konsensus vad som ska bedömas och hur detta ska ske. Rektorerna erkänner sina 

bristande kunskaper kring ämnet idrott och hälsa. Lärarna ges mer tolkningsfrihet kring 

ämnet jämfört med ämnen som har nationella prov. 

 

De regulativa villkoren manipuleras med för att få elever från grundskolan att komma in 

på gymnasiet och den så kallade ”pysparagrafen” används på felaktiga grunder. 

Grundskolan och gymnasieskolan kan ses som olika organisatoriska fält vilket leder till 

att betyg ej blir likvärdiga enligt rektorerna. Skolors kulturella skillnader innebär 

ytterligare skäl till att betyg mellan skolor ej kan bli jämförbara. I ämnet idrott och hälsa 

ses de kulturella krafterna segra över de regulativa och normativa villkor som GY 11 

innebär. Stödet från Skolverket dröjer längre i ämnen som saknar nationella prov vilket 

ger de kulturella villkoren chansen att dominera bland lärarna i idrott och hälsa. 

 

 

Nyckelord 

Rättsäker och likvärdig bedömning, nyinstitutionell teori, rektorer, nationella prov, 

idrott och hälsa.  
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1 Inledning 

”Behövs fler regler för rättssäker betygssättning” och ” har rektorer och lärare 

förutsättningar för att säkerställa rättssäkra betyg?” Det är frågor som ställs i en artikel i 

Lärarförbundets tidning för skolledare i augusti 2011 av förbundets jurist Kirsi 

Piispanen. Frågorna föranleddes av ett av huvudargumenten och övergripande syfte med  

utredningen (SOU 2008:27) och senare propositionerna (prop. 2008/09:66 och 

2008/09:87) var att likvärdigheten och rättvisan i betygssättningen skulle öka för 

eleverna. Utredning och propositioner föregicks av att både forskare, Skolverket och 

Riksrevisionsverket genomfört granskningar som visat på brister i lärares och rektorers 

kompetens som i sin tur lett till att eleverna i det svenska skolsystemet inte kunde 

garanteras likvärdiga och rättsäkra betyg (Selghed 2004; Tholin 2006; Garefalakis 

2008; Skolverket 2000, 2003, 2004, 2006, 2007a,b, Riksrevisionen 2004). Ett ämne som 

framstår som särskilt problematiskt när det gäller rättsäker och likvärdig betygsättning 

är idrott och hälsa (Tholin 2006; Redelius et al. 2009; Annerstedt & Larsson 2010; 

Redelius & Hay 2011).   

 

Resultatet av propositionen blev att vid skolstarten höstterminen 2011 fanns det en ny 

skollag, ett nytt betygssystem, ny läroplan och nya kunskapskrav för gymnasieskolan 

som kallas Gy11.  Det nya betygsystemet syftade till att göra det enklare för lärarna att 

precisera elevernas kunskapsnivåer och på så sätt öka möjligheterna till likvärdig 

bedömning. Nationella prov lyfts av Skolverket (2014) som ett av de viktigaste 

verktygen för likvärdig bedömning. I flera ämnen finns också nationella prov för att öka 

likvärdigheten, men i andra ämnen som i ämnet idrott och hälsa finns inga nationella 

prov.  

 

Lärare har ett stort ansvar både för att säkerställa likvärdig bedömning och att rättssäkra 

betyg sätts, men ytterst ansvarig för detta är rektor.  I den nya skollagen som infördes 

2011 skrevs rektors roll som pedagogisk ledare fram tydligare i jämförelse med den 

tidigare gällande skollagen, dessutom har högre krav på rektors ansvar för betygsättning 

uttalats (Skollagen SFS 2010:800). Detta innebär att det är rektor som har ansvar för att 

lärarna har tillräckliga kunskaper om och är förtrogna med gällande regelverk samt att 

de får tillräckligt med stöd för att kunna sätta betyg som är rättvisa.  
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Det finns flera studier som belyser likvärdig och rättssäkerhet i relation till 

betygssättning men få berör rektors roll och ansvar kring bedömningsproblematiken 

( Korp 2006;Rapp 2001). 

 

Likvärdig och rättssäker bedömning är sålunda ett område som är komplext och möjligt 

att förstå på olika sätt.  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasierektorers 

upplevda förutsättningar för att skapa likvärdig bedömning och rättssäkra betyg 

generellt och i idrott & hälsa specifikt.  

 

Författarens bakgrund består delvis av att jag själv är lärare i ämnet idrott & hälsa och 

undervisat senast efter Gy 11, samt att jag gått den statliga rektorsutbildningen och 

tjänstgjort som rektor på gymnasienivå under Gy 11. Jag har därigenom konfronterats 

med min problemställning från två håll men med samma mål, att skapa förutsättningar 

för att utföra en rättssäker och likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Frånvaron 

av forskning om specifikt rektorernas roll i kombination med mina egna erfarenheter har 

motiverat mig till fördjupning i dessa frågor. 
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2 Bakgrund 
 

Detta kapitel inleds med en kort genomgång av begreppen likvärdighet och rättssäker 

bedömning. Därefter görs en sammanfattande beskrivning av de ändringar som skett 

inom gymnasieskolan och de olika betygssystemen som förändrats genom olika 

reformer under 1900-talets senare del fram till idag. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av rektors ansvar. 

  

2.1 Likvärdighet 

Begreppet likvärdighet är inte enkelt att sammanfatta i en mening utan måste ses som 

ett föränderligt begrepp beroende på i vilket sammanhang det används och vilka 

politiska strömningar och prioriteringar som avses (Ahlberg 2001). Likvärdighet kan 

alltså tolkas eller värderas utifrån olika utgångspunkter. Ett exempel är ideologiska, där 

exempelvis frågan om skolan ska styras av kommunerna eller staten diskuteras för att 

uppnå likvärdighet. Likvärdighet kan även värderas ur ett regelstyrt förhållningssätt 

alternativt utifrån skola med en mål- och resultatstyrd verksamhet.  

 

Likvärdighetsbegreppet innefattar en kollektiv tanke som från efterkrigstiden förskjutits 

från att ha varit en samhällsutvecklande kraft i det avseendet att det ska vara en 

oberoende variabel för alla elever att kunna utvecklas till att senare handla om lika 

möjligheter Likvärdigheten kom därför att handla om rätt till studier oavsett bakgrund 

och klasstillhörighet. Det är en förskjutning från en tanke där likvärdighetsbegreppet 

stod för jämlikhet till att bli ett begrepp som förstås som lika möjligheter, till exempel 

att nå ett på förhand definierat mål (Berg 2003).  

 

I samband med kommunaliseringen som infördes i början på 1990 talet poängterade 

både regering och riksdag att utbildningens likvärdighet över landet inte skulle 

äventyras. Det var staten som skulle ha det övergripande ansvaret för att säkra en 

likvärdig utbildning och för att på nationell nivå följa upp att målen för utbildningen 

hade uppnåtts. Förändringen fick enligt regeringens proposition "inte innebära att 

skolan återigen blir ojämlik så att bara de som kan betala eller de som bäst kan bevaka 
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sina intressen får en bra utbildning" (prop. 1990/91:18 s. 19) Den fick heller inte 

innebära att innehållet i utbildningen blev så beroende av lokala beslut eller 

förhållanden att likvärdigheten kunde ifrågasättas. 

 

Kommunaliseringen som genomfördes minskade inte kritiken mot den bristande 

likvärdighet som funnits, snarare tvärtom. Kritikerna menade att den istället kom att 

tillåta en lokal variation som istället försvagade den nationella likvärdigheten (SOU 

2008:27). Enligt Berg (2003) kom kommunerna att tolka begreppet olika. Skolors 

vardagsarbete skulle vara lika från början men decentraliseringen innebar att denna 

likvärdighet kom att bli en kommunal angelägenhet och därmed blev förutsättningarna 

högst skiftande. 

 

I skollagen (Skollagen SFS 2010:800, kap. 1) och i läroplanen (Gy11) fastslås att 

oavsett var i landet eleven studerar ska utbildningen vara likvärdig inom varje skolform. 

Det är de nationella målen som utgör normen för denna likvärdighet. Fokus är vad 

eleverna ska lära sig medan vägen till målet det vill säga hur målen ska uppnås kan 

variera varför detta inte skrivs ut explicit. Det blir istället en angelägenhet för de 

professionella lärarna som, i samråd med eleverna, ska skapa förutsättningar för att ett 

lärande sker som ska leda fram till kunskapskraven. Detta infördes för övrigt redan med 

den förra läroplanen från 1994 då målstyrningen i skolan blev en realitet. I den tidigare 

regelstyrda skolan låg däremot betoningen på hur skolan skulle organiseras och hur 

undervisningen skulle utformas för att vara likvärdig t ex vad som skulle ingå i 

undervisningen. I skollagens (Skollagen SFS 2010:800, kap 1:8) står även att alla ska ha 

lika tillgång till utbildning oavsett ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden. I 

senaste läroplanen för gymnasiet står att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Gy11 s. 6). Dagens innebörd av likvärdighet enligt 

Wahlström (2010) är elevernas rätt att nå målen det vill säga rätten att nå de uppsatta 

kunskapskraven i de nationella kursplanerna. 

 

 

2.2 Rättssäkerhet  

Begreppet rättssäkerhet är ett ord som används i många olika sammanhang och då med 

olika betydelse och tolkningar.  Juridik och politik är två områden där begreppet ofta 

förekommer. Rättvisa är enligt Rapp (2001) en förutsättning för rättssäkerhet och han 
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refererar till Strömholm (1975) som menar att om människor sätter sig över allt som 

inte för dem är bekvämt så är rättvisa omöjligt. För att ett samhälle ska vara rättvist 

måste respekt för andra finnas samt för de regler som gäller oavsett om man gillar dessa 

eller inte (Rapp 2001). 

 

Rättvisa används i en mängd olika sammanhang i vårt samhälle och en universell 

betydelse av begreppet är svår att finna. Distributiv rättvisa samt kompensatorisk 

rättvisa är vanligt förekommande inom forskningen kring rättvisetermen och de skiljs åt 

genom att distributiv rättvisa står för fördelning av gemensamma tillgångar. 

Kompensatorisk rättvisa även kallad juridisk rättvisa innebär hur olika handlingar är 

likvärdiga mot varandra. Straffet för ett brott ska stå i paritet med handlingen som 

föregår brottet. Barn svarar oftast att rättvisa är samma som att alla får lika mycket 

(Lindensjö 2004). 

 

Den politiska filosofen Johan Rawls (1996) liberala tankar kring rättvisa innebär att ett 

objektivt samhälle som är rättvist är svårt att bygga då det finns många olika 

rättviseteorier. Han skriver att fram vikten av att bygga upp institutioner i samhället som 

tydligt följer de allmänna tankarna kring rättvisa och att det därigenom blir i stort sett 

omöjligt för enskilda individer att ta godtyckliga beslut. Rättvisan ska alltså byggas in i 

systemet och samhället (staten) ska följa hårt kontrollerade regler så att det blir ett så 

rättvist samhälle som möjligt. Individen kan inte ensam klara detta utan ansvaret läggs 

på samhället. Rättvisa måste enligt Rawls genomsyra alla institutioner i samhället. 

Rättviseprincipen är en del av ett större samhällsideal (Rawls 1996). 

 

I ett yttrande från Skolinspektionen till betänkandet Riktiga betyg är bättre 

än höga betyg (SOU 2010:96) menar Skolinspektionen att det finns ett behov av att 

utveckla åtgärder som leder till en mer rättssäker betygssättning för eleverna. En viktig 

insats för att öka rättssäkerheten i betygssättningen är därför att höja lärarens kompetens 

på området. Att det är svårigheter med rättssäker betygssättning bekräftas av 

Skolinspektionens betänkande 2010, där det bland annat påpekas att det finns en tydlig 

risk att lärare väger in faktorer i betygssättningen som inte återfinns i betygskriterierna. 

(SOU 2010:96). 
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Rektors rätt till att ompröva betyg för att uppnå högre grad av rättssäkerhet är också är 

problematisk skriver Skolinspektionen (2010) i samma yttrande, men avfärdar samtidigt 

inte de föreslagna möjligheteter som förs fram som en åtgärd för att just höja 

rättssäkerheten. Om rektor ska bedöma huruvida en elevs betyg är riktiga eller ej så 

förutsätter det att rektor har tillräckligt med underlag för att kunna göra denna 

bedömning. I annat fall kan det komma att bli svårigheter att göra en rättssäker 

bedömning huruvida en elevs betyg är oriktigt eller inte menar Skolinspektionen. Det 

går inte att utesluta att det underlag som finns som grund för en omprövning kan vara så 

ofullständigt att en objektiv och allsidig bedömning inte är möjlig. Skolinspektionen 

delar utredningens bedömning att rektor behöver stöd av andra i bedömningen. Vilken 

sorts stöd som avses uttrycks inte, men det framhålls att det är av stor betydelse att 

skolorna behöver arbeta med kvalitetssäkringssystem för att rättssäkra betygssättningen. 

Under rubriken rektors ansvar beskrivs rektors roll vidare (ibid). 

 

 

2.3 Reformer av gymnasieskolan 

Skolan har genomgått en rad förändringar under de senaste decennierna. Strävan efter 

att göra skolan tillgänglig för alla har funnits under lång tid, ända sedan slutet av 1800-

talet (Isling 1988). Ett jämlikt och sammanhållet utbildningssystem hämtade kraft från 

tron på vetenskap, förnuft och rationalitet tillsammans med tron på individens kraft att 

skapa sin egen framtid (Korp 2006; Wallin 1997). Decentralisering, privatisering, 

konkurrens samt mål- och resultatstyrning är relativt nya begrepp inom svensk skola. 

Skolan har i och med kommunaliseringen 1991 gått från att vara regelstyrd till att vara 

mål och resultatstyrd (Stenlås 2009). Elever går under 1990-talet från att vara 

medborgare till att bli brukare eller kunder. Nedan följer en kort sammanfattning av 

reformer som påverkat vår nuvarande gymnasieskola. 

 

Gymnasiereformen 1963/64 – Lgy 65 

Grundskolan skapas 1962 och i och med detta kommer även gymnasieskolan att 

reformeras. Gymnasieskolan följer på grundskolan och historiskt kan man se att denna 

trend är tydlig då grundskolan står i förgrunden för förändringar (Roman 2003). 

Reformen som genomfördes av gymnasieskolan 1964 innebar att fackgymnasiet slogs 

samman med det allmänna gymnasiet. Gymnasiet breddas och en tydligare koppling av 

utbildningen görs till det kommande samhälls- och yrkesliv som eleverna skulle vara en 
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del av efter avslutad utbildning. Yrkestraditionen var starkare än den akademiska andan 

på dessa för gymnasiets nya utbildningar (Korp 2006).  

 

Lgy 70 

I och med Gymnasiereformen 1970 blir gymnasieskolan en sammanhållen 

gymnasieskola som är starkt centralstyrd. LGY-70 angav tydligt vilket utbud av linjer 

som skulle finnas samt detaljer kring hur undervisningen skulle organiseras, vilket 

innehåll den skulle ha och vilka undervisnings- samt arbetsformer som skulle användas. 

Skolöverstyrelsen hade en granskande funktion och både läromedel samt antal lärare 

skulle godkännas av staten (Korp 2006). Reformen innebar att ungdomsskolan 

integrerades i gymnasieutbildningen i syfte att få fler elever att genomföra längre och 

högre studier vilket enligt Korp (2006) medförde att differentiering av eleverna sköts 

framåt. Gymnasiet gick från att ha varit ett privilegium för en lite grupp elever från 

”elitens barn” till att bli en skola för alla (Korp 2006). 

 

Gymnasieutredningen (SOU 1981:96) visade på ett missnöje kring den tanke som fanns 

med att försöka motverka en social reproduktion som kom att bli ett resultat efter 

införandet av den obligatoriska grundskolan. Utredningen menar att linjegymnasiet 

snarare medverkar till denna reproduktion av utbildningsval och därmed kommande 

yrkesval mellan generationer och att gränserna mellan teoretiska och praktiska 

utbildningar borde försvinna. 

 

Reform 90 - Lpf 94 

På 1980-talet blåste andra vindar i skolan detta som ett resultat av att det i slutet på 70-

talet påbörjats en förskjutning av ansvarsfördelningen från stat till kommun (Rapp 

2009). Med Lgr- 80 följde ett decentraliserat synsätt som vid den tiden låg i linje med 

reformer inom andra samhällsfunktioner. Detta fick också genomslagskraft i 

gymnasieskolan. Under åren kring 1980 startades flera utbildningspolitiska förändringar 

som kan sammanfattas med mål- och resultatstyrning, kommunalisering, 

decentralisering, privatisering, marknadsanpassning och friare resursanvändning. 

Avsikten med att decentralisera var i akt och mening att uppnå en högre effektivitet i 

verksamheterna vilket kunde uppstå då den enskildes möjligheter till ansvar, inflytande 

och frihet ökades (Rapp 2001). För att inte decentraliseringen skulle leda till sämre 

kvalitet ville dock staten behålla styrningen av skolan och i läroplansutredningen 1992 



  
  

8 

(prop 1988/89:41), framhölls vikten av kontroller av verksamheten.  I den målstyrda 

skola som föreslogs var det staten (regeringen) som genom att behålla kontrollen över 

kursplan och mål skulle säkerställa att skolan blev likvärdig i hela landet.  Skolan kom 

därmed att gå från detalj- och regelstyrning till mål- och resultatstyrd ytterst reglerad i 

ramlag (Richardsson 1994). Det innebar att staten skulle ange mål och riktlinjer som var 

nationellt giltiga (Stenlås 2009). Kommunerna fick större möjligheter att organisera 

skolverksamheten så länge den låg i linje med vad regering och riksdag slagit fast (prop. 

1990/91:113). Det kom bland annat att innebära att de dittills statligt reglerade lärar- 

och skolledartjänsterna upphörde och kommunerna fick ett odelat arbetsgivaransvar för 

all personal. Rektor kom att få ett utökat mandat som fram till dess varit förbehållits 

skolstyrelsen. Lärarnas profession stärktes i och med en högre grad av autonomi (Rapp 

2001). 

 

Statsbidragssystemet reformerades och kommunerna övertog därmed ansvaret för att 

besluta hur resurser skulle fördelas mellan olika delar av skolväsendet. Genom 

ytterligare en förändring av statsbidragssystemet 1993 fick kommunerna även ansvaret 

att besluta om fördelningen av resurser mellan skolan och annan kommunal verksamhet 

(Rapp 2001).  

 

Under 1990-talet ökade elevens valfrihet och marknadsstyrningen sågs som vägen fram 

för att höja kvaliteten i skolan och skolor ska bli mer resurseffektiva (Prop. 1990/91:18). 

Englund skriver (1995) att detta ersatte den gamla idén om en skola för alla. 

Decentraliseringen skulle även innebära ökat inflytande för de som arbetar i skolan – 

lärare, elever och rektorer.   

 

Med 1990-talets gymnasiereform (Prop.1990/91:85) skapades en sammanhållen 

gymnasieskola med 16 olika program och ett individuellt program för att slussa in 

elever som inte var behöriga. En ny typ av läroplan (Läroplanen för de frivilla 

skolformerna, Lpf 94) och nya kursplaner infördes. Alla program blev 3-åriga samt 

skulle leda till allmän högskolebehörighet för vidare studier. Traditionen från tidigare 

gymnasieskola och yrkesskolan kan spåras trots de nya reformernas införande. Med den 

nya läroplanen, Lpf 94, ersattes också det relativa betygssystemet med ett målrelaterat 

system. Nationella betygskriterier (IG, G, VG) infördes direkt men den högsta 



  
  

9 

betygsnivån, Mycket väl godkänd, lanserades senare (Utbildningsdepartementet 1994; 

Korp 2006). 

 

Omfattande kritik framfördes ganska snart mot att antalet mål blev stort och att målen 

ansågs oklart formulerade (bl.a. en slutsats i Skolverkets nationella utvärdering av 

skolan från 2003). I betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 

2007:28) gjordes bedömningen att frånvaron av tydlighet och enhetlighet i statens 

styrning av skolan har bidragit till att lärarna har varit hänvisade till egna lösningar i sitt 

lokala planeringsarbete. Regeringen tog därför 2008 initiativ till nya läro- och 

kursplaner för de obligatoriska skolformerna (prop. 2008/09:87; bet.2008/09UbU9; rskr. 

2008/09:189).  

 

Regeringen tog också initiativ till en ny, mer nyanserad betygsskala i syfte att bl.a. ge 

ökad tydlighet i informationen till elever och vårdnadshavare genom att 

kunskapsprogressionen hos eleverna bättre skulle tydliggöras och ge lärarna möjlighet 

till ökad precisering av bedömning av elevernas kunskaper och graden av 

måluppfyllelse (prop. 2008/09:66). 

 

Gy11 

Huvuduppdraget (dir. 2007:8) med tilläggsdirektiv (dir. 2007:143) för 

gymnasieutredningen, var att skapa högre kvalitet för både yrkes- och de 

studieförberedande programmen samt dessutom föreslå en ny struktur för 

gymnasieskolan. Gymnasieutredningen (SOU 2008:27) Framtidsvägen – en reformerad 

gymnasieskola föreslog en rad förändringar inom gymnasieskolan. Yrkesprogrammen 

ska nu leda till anställning och eleverna ska kunna erbjudas studier i skolmiljö eller via 

lärlingsutbildning. 19 nya nationella program presenterades, 14 av dessa program var 

yrkesprogram medan fem var högskoleförberedande. Gymnasiegemensamma ämnen 

föreslogs för samtliga program, och det var åtta till antalet. 

 

I propositionen  Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) 

lämnar regeringen förslag till reformer inom gymnasieskolans område. Förändringarna 

gäller för de elever som börjar i gymnasiet höstterminen 2011. De förändringar som 

presenteras är nya behörighetskrav och nya nationella program där skillnad mellan 

högskoleförberedande program och yrkesprogram utan högskolebehörighet åter införs. 
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Gymnasial lärlingsutbildning är en nyhet och på yrkesprogrammen införs nationella och 

lokala råd i syfte att stärka kopplingen mellan skola och de branscher som 

yrkesprogrammen avser att försörja med arbetskraft (ibid). 

  

2.1.1  Reformerat betygsystem 

När läroplanen för de frivilliga skolformerna genomfördes 1994 ändrades 

betygssystemet från normrelaterat (som 1965 ersatte av den absoluta betygsskalan) till 

dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. Detta innebar att istället för att 

rangordna individer enligt en normalfördelningskurva skulle ett målrelaterat betyg mäta 

den kunskap eleverna uppnått efter utbildningen. Med den målrelaterade 

betygssättningen så vet eleven i förväg vad som krävs för att nå ett visst betyg då stegen 

kommuniceras i förväg (Korp 2006). Annerstedt (2007) menar emellertid att med alla 

system så finns det ett inbyggt problem med att mäta kunskaperna tillförlitligt och 

objektivt.    

 

När det målrelaterat betygssystem beslutas 1993 skrev regeringen att det var av vikt att 

kunna jämföra kunskapsstandarden mellan skolor, kommuner och delar av landet vilket 

förutsätter jämförbara betyg. Trots detta fördes inget tydligt resonemang beträffande 

likvärdigheten kring betyg i någon av propositionerna enligt Riksrevisionens granskning 

(Riksrevisionen 2004).  

 

Betygsskalan ändras till en fyrgradig gradig bokstavskala på gymnasiet, IG-G-VG och 

MVG. Genomförandet bygger på proposition 1992/93:250. Det går att finna en ganska 

likriktad politisk enighet kring att byta detta normrelaterade system till ett mål- och 

kunskapsrelaterat (Korp 2006). 

 

Det betygssystem som infördes i samband med 1994 års läroplan innebar ett annat sätt 

att tänka kring betyg och kunskap. Det kan beskrivas som ett paradigmskifte som 

innebar en övergång från en tydlig kvantitativ kunskapsuppfattning i det normrelaterade 

betygssystemet till en syn på kunskap som något kvalitativt (Selghed 2004).  

Syftet med det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är att det ska ge eleven 

kunskap om i vilken utsträckning de tillägnat sig de enskilda kurserna och dess syfte. 

Detta skall kommuniceras med eleven och elevens föräldrar/vårdnadshavare, till 

lärosäten som eleven vill studera vidare vid samt till kommande arbetsgivare (Korp 

2006).  Lytsly (2006) menar att förändring att gå till ett mål- och resultatstyrt system 
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genomdrevs hastigt och att de förändringar som genomfördes skedde utan att 

statsmakten varit tydlig med vilka stora förändringar kring kunskap och lärande det 

faktiskt handlade om. 

 

Selghed (2004) anser att lärarna inte fick möjlighet att förstå och faktiskt sätta sig in i 

vad detta nya system kom att innebära. Betygssystemet baserades på en 

konstruktivistisk kunskapssyn där kvalitet av kunskapsbildning var väsentligare än 

kvantitativt synsätt som dittills dominerat sättet att se på kunskap. Han menar att det 

finns motsägelser och att det är ett omöjligt uppdrag för lärarna att tillämpa de 

betygsystem som implementerades i samband med 1994 år reform. Det går inte att fullt 

ut vara objektiv i det kvalitativa sättet att se på kunskap och därmed kunna göra en 

bedömning som ligger till grund för betyg (ibid). 

 

Läroplan Gy11 

I och med skolstarten 2011 infördes även ett nytt betygssystem. Som grund för 

reformen låg propositionen En ny betygsskala (Prop. 2008/09:66) Fler betygssteg 

infördes i och med det nya betygssystemet. I skollagen kan man läsa att beteckningarna 

skall vara för godkända resultat A, B, C, D, E, där A står för högsta betyg och E för 

lägsta betyget. F betecknar icke godkänt resultat (Skollagen kap. 3§23). Om underlag på 

grund av frånvaro saknas ska inget betyg ges (Skollagen kap. 3§27). 

 

Läraren ska fortlöpande ge alla elever information som avser vad de har gjort för 

framgångar, samt vilka utvecklingsbehov som finns. (Skolverket 2011). 

Förutom den nya betygsskalan skiljer sig Gy11 och Lgr-11 jämförelsevis med 1994 års 

läroplaner. Tidigare hölls dessa läroplaner mer generella och kursplanerna var 

separerade vilket de inte kom att göra i och med införandet av Gy11 (Lind 2012).  

Tidigare tanke på att läroplanens livslängd skulle sträcka sig över längre tid och att det 

endast var kursplanerna som förändrades har härmed försvunnit (ibid). 

 

Mål att uppnå och strävansmål har ersatts med 

 a) skolans värdegrund och uppgifter 

 b) övergripande mål och riktlinjer 

 c) examensmål för nationella program 

 d) gymnasiegemensamma ämnen (Lind 2012) 
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2.4 Rektors ansvar 

I och med införandet av grundskolans läroplan Lgr-80 fick rektorer mer 

beslutsbefogenheter och lärarna och arbetsenheterna fick mer föreskrifter och råd 

riktade till sig (Rapp 2001).  

 

Rektors komplexa uppdrag omfattar både budgetansvar, vara pedagogisk ledare, ansvar 

för brandtillsyn, systematiskt arbetsmiljöarbete och samarbete kring elevhälsan med 

både socialtjänst och polis. I skolans värld har rektor ansvar för mycket av de juridiska 

frågorna men utbildningen kring dessa frågor har länge varit en brist inom den statliga 

rektorsutbildningen. Rektor ska ha personalansvar och vara ekonomichef samtidigt som 

den pedagogiska verksamheten skall ledas framåt och måluppfyllelsen skall vara hög. 

Hög måluppfyllelse innebär att alla elever skall få den undervisning som krävs så att de 

når målen för den utbildning de studerar och de kunskapskrav som finns i de olika 

ämnen eller kurser (Rapp 2001).  

 

I den roll för rektor som beskrivs i den nya skollagen och som trädde i kraft 1 juli 2011 

(2010:800) så betonas rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse 

samt för lärarnas kompetensutveckling. Betygsättning av elevernas resultat är därmed 

ett exempel på myndighetsutövning och det är av stor vikt att denna sker likvärdigt och 

rättssäkert (Selghed 2004). Att rektorerna är betydelsefulla för att skapa bra 

förutsättningar för lärarnas och elevernas arbete, framhålls i kommittédirektivet 2012:84 

(Regeringen 2012).  

 

Skolinspektionen (2010:15) genomförde 2010 en granskning som visar att rektorerna 

behöver förbättra det pedagogiska ledarskapet. Det finns bl.a. ett behov av att utveckla 

arbetsformerna för att tillsammans med lärarna analysera samband mellan skolans 

resultat, undervisningsmönster och elevernas utveckling och lärande. Som framgick i 

avsnittet 2.2 Rättssäkerhet så är rektors rätt till omprövning av ett betyg möjlig. 

Skolinspektionen pekade på den stora betydelsen av att skolorna behöver arbeta med 

kvalitetssäkringssystem för rättssäkrare betygssättningen. När rektorerna initierar 

arbetsformer som bygger på en tanke om att analysera skolans resultat utifrån principen 

planera-genomföra-följa upp-föreslår åtgärder innebär det samtidigt att rektorerna på ett 
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systematiskt sätt bedriver ett ledarskap som Skolinspektionen eftersträvar (Rapport 

2010:15) 

 

Ledarskapet är avgörande för en skolas kvalitet. Regeringen har därför satsat på det 

pedagogiska ledarskapet i skolan och införde 2010 en obligatorisk befattningsutbildning 

för rektorer. Därefter har regeringen genomfört en satsning på en frivillig fortbildning i 

styrnings- och ledarskapsfrågor för de rektorer som har genomgått den obligatoriska 

utbildningen. Satsningen pågår till och med 2014. 

Rektors arbete har med andra ord kommit i fokus i samband med att få den svenska 

skolans kvalitet ska förbättras. I nästa avsnitt belyses tidigare forskning kring begreppen 

ämnet idrott och hälsa samt det ansvar som ingår i rektorsuppdraget. 

 

 

3. Tidigare forskning 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av forskning om likvärdighet utifrån olika 

perspektiv. Därefter redogörs för forskning om likvärdighetsproblematiken i ämnet 

idrott och hälsa. Kapitlet avslutas med redovisning av forskning om  rättsäkerhet, 

reformer och rektors ansvar ingår i kapitlet. 

 

3.1 Likvärdighet 
Både i nuvarande och tidigare skollag och läroplaner fastslås att utbildningen i skolan 

ska styras av demokratiska värderingar som bland annat kännetecknas av likvärdighet 

och jämställdhet (Skollagen SFS 2010:800; Utbildningsdepartementet 1994; Skolverket 

2011). Likvärdighet handlar både om att utbildningen ska vara likvärdig oavsett, 

skolform, huvudman eller ort (SFS 2010:800), likvärdig betygsättning (Riksrevisionen 

2011) samt att skolan skall främja likabehandling av individer och grupper verka för   

kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter (Gy11).  Av SOU1978:65 (Utredning om 

skola stat och kommunerna) framgår dock att likvärdighet i avseende 

utbildningsstandard är svårfångat. Utredningen lyfter fram begreppet i tre steg; 

 Alla barn och ungdomar skall ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett 

bostadsort, ekonomiska förhållanden, kön, begåvning, utvecklingsnivå, 

intresseinriktning, föräldrars studiebakgrund och intresse för barnens studier 

 Alla ska ha lika rätt och bör få samma möjligheter till skolutbildning vilket i sin 

tur innebär att 
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 Skolan måste göra särskilda insatser för dem som har behov av stöd och 

stimulans. 

I rapporten– Likvärdighet – ett delat ansvar (Skolverket, 1996) är det nästan identiska 

punkter som redovisas i samband med likvärdighetsbegreppet trots att det passerat ett 

decennium: 

 Alla ska ha lika tillgång till utbildning vilket innebär att tillgången ska vara 

oberoende av kön, geografiska, sociala och ekonomiska förhållanden. 

 Likvärdig utbildning handlar om att utbildningen ska vara likvärdig i varje 

skolform varhelst den anordnas i landet 

 Utbildningens lika värde innebär att utbildningens värde inför fortsatta studier, 

samhällsliv, yrkesliv, etc. skall vara det samma oavsett var man studerat  

 

Enligt Berg (2003) har det skett en förskjutning under 1980-talet från likvärdighet som 

jämlikhet/enhetlighet till likvärdighet som jämlikhet/lika möjligheter. I en jämförelse 

mellan grundskolans läroplaner Lgr 80 och Lpo 94 hävdar Berg att en förskjutning skett 

från institutionell värdebas som till största del grundar sig på att likvärdighet avser 

jämlikhet som enhetlighet till att förskjutningen blir till jämlikhet som ska tolkas som 

lika möjligheter (Berg 2003).  

 

I läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo94) angavs normerna för likvärdighet 

genom riksgiltiga mål. Likvärdighet innebär inte att undervisningens utformning skall 

vara lika över allt inte heller ska resurser fördelas lika. I läroplanen betonas också att 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som inte når målen. Skolan kan ses som en 

institutionell värdebas med individuella förtecken där alla elever erbjuds lika formella 

möjligheter att ta till vara på skolans utbud som svarar mot elevens behov (Skolverket 

1996).  

 

Forskare som studerat likvärdighetsbegreppet kopplat till skolan visar också att 

innebörden i begreppet har ändrats över tid. Englund (1999) menar att begreppet blivit 

ganska vagt och att de politiska styrkeförhållanden påverkar begreppets möjligheter att 

fungera som resursfördelningsinstrument, ”likvärdighetsbegreppets performativa 

förskjutning”. Wahlström (2011) visar hur begreppet likvärdighet har tolkats olika från 

1970-talets skoldebatt till dagens diskussioner.  
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Efterkrigstidens betydelse av likvärdighet som enhetlighet har förskjutits och  

Wahlström (2010) behandlar tre olika diskurser kring begreppet likvärdighet. 

 1970- talets syn på likvärdighet som får benämningen kompensatorisk syn och 

innebär att resurserna ska ges till dem som behöver det mest.  

 Under 1980-talets senare del kom individualiseringen att stå i fokus och 

valfrihet blir diskursen för likvärdighet  

 Under 2000-talet förändras likvärdighetsbegreppet och måluppfyllelse får 

känneteckna begreppet. 

 

Dagens debatt kretsar mycket kring om skolans ska styras av staten igen och om det är 

de ekonomiska förutsättningarna som ska vara likvärdiga för att skapa en likvärdig 

skola. Tillspetsat menar Wahlström att man kan säga att likvärdigheten åter fått 

betydelsen av enhetlighet, men med en betydligt tunnare uttolkning av begreppet som 

likhet i resultat och lika bedömning (Wahlström 2011). 

 

Englund och Quennerstedt (2008) beskriver förskjutningen i likvärdighetsbegreppet 

från en omfattande och grundläggande jämlikhetssträvan med skolan som en gemensam 

referensram till en ”förtunning” av begreppet till andelen elever som nått målen för 

godkänt i olika ämnen/kurser.  

 

Flera forskare belyser likvärdighetsproblematiken kopplat till debatten om 

skolsegration. Detta är inte någon ny problematik. Lgr-80 åläggs skolan ett särskilt 

ansvar för att de elever som kom från olika minoritetsgrupper och elever med 

svårigheter skulle lyckas (Rapp 2006). 

 

Korp (2006) menar att den svenska modellen försvagats vilket medfört att 

klasskillnaderna i utbildningen förstärkts och att elever från socialgrupp 3 samt elever 

med utländsk bakgrund missgynnas när det gäller vilka betyg som eleverna får 

(Wikström 2005 se Korp 2006).  Detta styrks av en studie av Jobér (2012) som visar att 

det finns en stark koppling mellan elever socioekonomiska förhållanden och resultat i 

skolan och då främst inom naturvetenskap.  Det är inte enbart när det gäller likvärdig 

betygsättning som vissa elever missgynnas. Både Korp (2006) och Bergman (2007) 

visar att inte heller undervisningen är likvärdig genom att lärare anpassar sin nivå på 

undervisningen utifrån tron på olika elevgruppers (gymnasieprogram) förmåga. Det 
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innebär att elever på yrkesförberedande program får en undervisning som innebär att de 

har svårt att nå högre betyg.  

 

Även Utbildnings och kulturdepartementet (2006) pekar på att det finns en 

likvärdighetsproblematik i svenska skolan.  I en rapport visar de att Sverige tidigare har 

lyckats väl i jämförelse med andra OECD-länder kring jämlikhet i utbildning, men att 

konkurrensen mellan skolor har lett till vissa skolor blir elitskolor och andra skolor blir 

förlorarna. Det har inneburit att svaga gymnasieskolor har missgynnats medan starka 

har gynnats av den rådande marknadsreformen (ibid). Att marknadsanpassningen har 

betydelse för likvärdig och rättsäker betygsättning styrks av flera studier (se bl. a. 

Selghed 2004; Korp 2006; Tholin 2006; Bergman 2007; Wedin 2007)  som visar att 

särskilt när det gäller underkända betyg finns det både implicita strukturer (framstå som 

dålig lärare) och explicita uttalande (från föräldrar, rektor, kollegor mm) och krav på 

åtgärder (omexaminationer, åtgärdsprogram mm)  som gör det svårt sätta underkända 

betyg. 

 

 

3.2 Rättssäkerhet 
Rättvisa kan ses ur tre perspektiv enligt Strömholm (1996). 

 Distributiv rättvisa – begärliga nyttigheter ska fördelas rättvist 

 Kommunikativ rättvisa – parter som byter saker(nyttigheter) med varandra bör 

få likvärdigt gods 

 Rättvisa i behandling – lika fall ska behandlas lika och utgör grunden för 

rättsäkerhetsbegreppet 

 

Stephan Rapp skriver i sin avhandling ”Rektor garant för elevers rättssäkerhet?” att 

rättssäkerhet är ett centralt begrepp i en stat som Sverige, han kallar här Sverige för en 

rättsstat (Rapp 2001). Det juridiska språket kan sägas vara ett maktspråk som ska tolkas 

av personer med utbildning inom detta men hur enkelt är det för den enskilda 

samhällsmedborgaren att förstå och säkert veta att detta tolkas lika. Politiska debatten 

använder samma språk men menar de samma undrar Rapp (2001). 

 

Syftet med centralstyrning var att utbildningen skulle bli lika för alla elever enligt 

rättviseprincipen som här skall tolkas som att alla elever på samma program får samma 
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utbildning och bedöms lika (Korp 2006). Skillnader i resultat på utbildningen mellan 

olika elever ska med detta synsätt på ett objektivt sätt spegla de skillnader som finns 

mellan elever med avseende på motivation och intelligens (Korp 2006 s. 50). 

 

I skolans olika styrdokument finns elevernas rättigheter framskrivna och fastställda. 

Enligt Rapp är detta en del i elevernas rättssäkerhet att de får dessa rättigheter.  

 I skolan bör rättssäkerhet stå för att rättsreglerna är effektiva vilket innebär att 

eleverna får de rättigheter som finns framställda i styrdokument. Innebörden blir 

då att eleverna får den undervisning och det stöd de har rätt till samt rektor aktivt 

agerar för att se till att ingen elev blir utsatt för övergrepp eller blir förfördelad. 

Rättsstillämpningen blir då förutsägbar. 

 Rapp skriver fram möjligheten att överklaga beslut och få dessa överprövade i 

högre instans som ett andra uttryck för begreppet rättssäkerhet (Rapp (2001).  

 

 

3.3 Reformer och likvärdighet 
 

I Skolverkets rapport (2005) framkommer det att de många reformer som genomförts 

under 1990-talet samt de minskade resurser som har givits till skolan i och med 

kommunaliseringen kan ha lett till att likvärdigheten äventyrats (Skolverket 2005). 

Berg (2003) beskriver denna förändring som skett av skolan och de värdebaser som 

råder och har rått under efterkrigstiden i relationen mellan stat och samhälle. Det 

pedagogiska arvet kan ses som en smältdegel av olika värdebaser menar Berg och sätter 

detta i relation till hur enkelt uppdraget var på husförhörens tid. Här fanns en tydlig 

uppdelning mellan översåte och undersåten som tydligt spelade detta samhälles sociala 

samhällsförhållanden. Metodiken diskuterades inte utan byggde tydligt på 

förmedlingspedagogik och väl utprövade fråga-svar Berg (2003).  

 

1990-talets decentraliseringsreform kan förstås i en mängd olika samhällsstrukturer som 

skett under tiden fram till reformen. En tydlig inriktning mot likvärdighet i skolan och 

denna byggde generellt sett på att öka jämlikheten och utjämna de sociala skillnader 

som fanns i det rådande samhället. Berg (2003) menar vidare att detta skedde under tre 

årtionden och på 1980-talet började begrepp som valfrihet, individualism, konkurrens, 

effektivitet, profilering och så vidare att finnas med i debatten kring skolans värden. I 

praktiken innebar detta ett ökat föräldrainflytande, skolpeng en ökad tolerans för 
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friskolor och att den statliga styrningen av skolan förändrades till en decentralistiskt 

präglad mål- och resultatstyrning mot tidigare central regel- och ramstyrning (Berg 

2003). 

 

Jämlikhet som utjämning av sociala skillnader skall ställas mot jämlikhet som lika 

möjligheter. Värdebasen förskjuts enligt Berg (2003) mot att gälla för det senare dvs. att 

gälla ett erbjudande till alla elever att få lika möjligheter att utvecklas utifrån sina 

individuella förutsättningar. Erbjudandet ska gälla både då de börjar skolan men även 

under hela skoltiden (ibid). 

 

Kommunaliseringen innebar enligt Stenlås (2009) att de enskilda skolorna fick ta ansvar 

för undervisnings kvalitet tillsammans med lärarna och att kommunerna förutsattes ha 

kompetens, resurser samt intresse för skolfrågor (Stenlås 2009). Skolverket har i sin 

utvärdering 2011 visat att resursfördelningen från kommunfullmäktige till nämnderna i 

de intervjuade kommunerna sker schablonmässigt enligt varje kommuns traditionella 

prioriteringar. Studien visar hur kommuners tolkning av sitt huvudmannauppdrag kan 

hindra dem att agera för att öka likvärdigheten och väsentligt förbättra måluppfyllelsen i 

skolorna (Skolverket, 2011). 

 
3.3.1 Betyg och bedömning 

Bedömning och likvärdiga betyg är något som mer och mer har diskuterats i 

skoldebatten. Lundahl (2011) ställer sig dock frågan om det spelar någon större roll om 

bedömningen är likvärdig om eleverna inte fått någorlunda likvärdig undervisning. 

Från början var just detta med likvärdig undervisning det som avsåg likvärdighet menar 

Lundahl (2011). Ju mer diskussionen kring skolan hamnar på resultat så förändras fokus 

och numera ligger stor del kring lärarnas bedömningskompetens. Detta har föranlett 

flera kontroller av lärarnas bedömningar dock inte av undervisningen (Skolinspektionen 

2010). Exempel på det är Skolverkets rapporter som granskat betygsättningen i svenska 

skolorna där nationella prov och slutbetyg har jämförts. Granskningen som gjordes 

2000 och följdes upp 2006 visar att skillnad mellan provresultat på nationella prov och 

slutbetyg är fortfarande relativt hög enligt dessa undersökningar (Skolverket 2007). Här 

ska även påpekas att granskningen har fokuserat på nationella prov i år 9 samt 

slutbetygen. Granskning av gymnasieskolan har gjorts med liknade det vill säga ganska 

nedslående resultat (Höög 2011). 
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Enligt Lundahl (2011) finns det två vägar att gå för att styra skolans betygsättning. 

Professionalisering från utsidan (1) eller professionalisering från insidan (2) 

1) Tydligare mål, betyg i fler åldrar, fler nationella prov, mer inspektion, mer 

utvärdering 

2) Fler tillfällen då eleverna får visa vad de kan, ökat samarbete i lärargrupper 

kring bedömningen, bedömning som ett sätt att undervisa.  

 

Bedömningsmetoder som används i dagens skola kan ha gamla traditioner även om 

skolan genomgått en mängd reformer och lärarna i sig är medvetna om den förändrade 

kunskapssyn som dessa reformer innehåller. Trots detta anser Lundahl (2011) att 

kunskapssynen har förändrats men att det inte gäller metoderna för bedömning. 

Undersökningar visar på lärarfaktorns betydelse för elevernas prestationer och 

Skolverkets undersökning (2007) visar att det är större skillnader mellan klasser än vad 

skillnaden är mellan skolor i hela landet, i detta fall med Pisaundersökningen som 

referens.  

 

 

3.4 Ämnet idrott och hälsa 
Betygsättning i ämnet idrott och hälsa kan ses som mer problemfyllt än andra ämnen 

eftersom kunskapskraven är vida och svårbegripliga. Detta medför att lärare i ämnet 

sätter betyg på som grundar sig på andra faktorer än de som skrivs fram i kursplaner och 

betygskriterier (Annerstedt & Larsson 2009). Under införandet av 1994 års läroplaner 

menar Tholin (2006) att lärarna hade svårigheter att konkretisera de betygskriterier som 

fanns i gällande styrdokument. Det är främst de lokala dokument som under denna 

reform skulle skrivas som framhålls som problematiska. Dessa lokala dokument som de 

utformades hade dålig överensstämmelse med gällande betygskriterier som dåvarande 

styrdokument innehöll. De lokala och centrala styrdokumentens inbördes förhållanden 

var svåra att se på landets skolor alltså hur deras inbördes förhållande fungerade. Få 

skolor kunde förklara hur det nya betygssystemet fungerande enligt Tholin (2006).  

Även Larsson, Fagrell och Redelius (2005) visar att undervisande lärare i ämnet idrott 

och hälsa haft svårt att formulera vad som är viktiga kunskaper. Risken menar de är att 

lärares svårigheter att tolka samt konkretisera både de nationella målen samt de 

betygskriterier som hänger samman med dessa mål innebär att varken undervisningen 

eller bedömningen av elevernas kompetenser blir likvärdiga. En av orsakerna till 

problemen var enligt flera forskare att lärarana och skolorna fick bristfälliga 
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instruktioner kring hur detta nya målrelaterade betygssystem skulle fungera. De fick 

varken tillräckligt med vägledning, stöd och fortbildning för att förstå det nya 

betygssystemet som infördes i samband med 1994 års reform (Redelius, Larsson & 

Fagrell 2005; Redelius 2007; Tholin 2006). 

 

Redelius och Hay (2009, 2011) visar i en uppföljning av projektet skola-idrott-hälsa 

(SIH – projektet) att eleverna anser att det är aktiviteten och attityden till ämnet som 

bedöms och betygssätts av lärarna i ämnet idrott och hälsa alltså inte vilka kunskaper 

som de besitter. Detta styrks av en studie av Annerstedt och Larsson (2010) som visar 

att lärare tar lite hänsyn till de nationella riktlinjerna. Lärarna som ingick i deras studie 

utgick i lika hög grad från tidigare läroplaner och betygskrav som av dagens. Författarna 

visar också att betygsättningen inte kunde beskrivas som likvärdig utan att varierade 

mellan olika skolor och till och med mellan lärare på samma skola.  en studie av 

Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) konstateras att lärarna i ämnet utgår ifrån 

och i stället litar på sin magkänsla ”gut feeling” Utifrån dessa undersökningar är det 

problematiskt att säga att betygen i ämnet idrott och hälsa är rättsäkra och likvärdiga. 

 

 

3.5 Rektors ansvar 
Rektors uppdrag och därmed ansvar för skolan är omfattande och har, som tidigare 

beskrivits, genomgått en rad förändringar.  Förutsättning för att klara detta uppdrag som 

ges till rektor är det finns tillgång till en rad resurser både interna och externa menar  

Gustavsson (2013). De organisatoriska villkoren för att kunna genomföra sitt uppdrag 

som rektor har studerats och författaren konstaterar att resurserna inom den kommunala 

verksamheten sätts i relation till övrig kommunal verksamhet och besparingar blir 

många gånger ett faktum. Det råder ett slags dubbelt huvudmannaskap i skolan då även 

staten genom styrdokument och skollag styr verksamheten men kommunen eller den 

fristående huvudmannen ska ge de ekonomiska villkoren.  Detta skapar tillsammans 

problem för rektorer att utföra sitt uppdrag. Ytterligare problem som Gustavsson (2013) 

finner är att olika enheter inom en skola kan leva sina egna liv och flera aktörer kan 

utkrävas ansvar. I senaste skollagen har rektors ansvar ytterligare skrivits fram som en 

konsekvens av att förtydliga ledarskapet i skolan.  Problemen sammanfattas som 

hierarkiska problem, rationalitetsproblem och identitets- eller kulturproblem. Dessa 

problem kan beskrivas som brister i strukturer (hierarkiska otydliga spelregler) diffust 

stöd uppifrån och brister i målstyrning och uppföljning (rationalitetsproblem). 
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Svårigheter kring att skapa en gemensam identitet/kultur för skolan innebär 

begränsningar av rektors möjligheter att styra verksamheten i rätt riktning (Gustavsson 

2013). 

 

I Vetenskapsrådets (2011)  granskning av rektors roll, arbete och ledarskap konstateras 

att det inte är många avhandlingar i Sverige som belyser rektors villkor och ansvar. 

Likvärdighetsbegreppet framkommer inte i denna rapport mer än i ett kort avsnitt om 

Rapps avhandling. Vetenskapsrådet skriver att rektor inte varit föremål för forskning 

inom svensk skola men man tror att de förändringar som sker genom de reformer som 

genomförs i samband med skolstarten 2011 kommer att leda fram till fler rapporter 

kring rektor och det ansvar som yrket kräver. Enligt Berg (2011) har rektors roll 

förändrats och han har identifierat tre olika roller. Från att varit handläggare för att 

under 1990-talet ses som verksamhetsansvarig.  I och med resultatstyrning har rektors 

roll övergått till vara resultat och verksamhetsansvarig. (Berg 2011). Forskning kring 

betyg och bedömning förekommer frekvent, men perspektivet utgår oftast från elever 

och lärare. Rektors roll är inte lika beforskat ännu. 
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4 Syfte och frågeställning 
 

4.1 Syfte   

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasierektorers upplevda förutsättningar för 

att skapa likvärdig bedömning och rättssäkra betyg generellt och i idrott & hälsa 

specifikt. För att ta reda på detta tar jag hjälp av följande frågeställningar: 

 

 Vad innebär likvärdig bedömning för rektorerna? 

 Vad innebär rättssäkra betyg för rektorerna? 

 Hur beskriver rektorerna sina förutsättningar i arbetet med likvärdig bedömning och 

rättssäkra betyg på skolenheten?  

 Vilka förutsättningar för likvärdig bedömning och rättsäkra betyg ges ämnet idrott 

och hälsa i relation till ämnen med nationella prov enligt rektorerna?  

 

 

5 Teoretiskt perspektiv 

Rektorernas förutsättningar kan förstås ur en mängd olika perspektiv, ett av dessa är ett 

nyinstitutionellt perspektiv, som sätter rektorernas utsagor om likvärdig bedömning och 

rättssäkra betyg i ett sammanhang, där regulativa, normativa och kulturella aspekter 

villkorar rektorernas vardag. I följande avsnitt görs en genomgång av det 

nyinstitutionella perspektivet, som är en vidareutveckling av ”tidig institutionell teori” 

som ifrågasatte tanken om att människan är ekonomiskt rationell och vill maximera sin 

nytta. En skillnad är att den förstnämnda teorin har mer fokus på den institutionaliserade 

organisationen och dess förhållande till omvärlden samt hur organisationens förhållande 

till omvärlden påverkar den förändring och utveckling som sker i organisationen. Fokus 

i nyinstitutionell teori ligger på organisationens strukturer och processer som sker inom 

ett organisationsfält. Ett organisatoriskt fält kan definieras utifrån att det innehåller 

organisationer eller verksamheter som har en relation mellan sig av något slag. Fält 

innebär att man påverkar varandra inom detta fält genom både normativa och kulturella 

processer. Påverkan sker alltså både från den egna kulturen inom organisationen och av 

de organisationer utanför som det finns någon form av samverkan med. Organisationer 

som påverkar varandra tenderar att likna varandra (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & 

Styhle 2006). 
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5.1 Nyinstitutionell teori 

Inom den nyinstitutionella teorin förklaras individers handlande och motivation som en 

effekt av kulturella normer och sociala objekt som människan lärt sig. Inom den 

nyinstitutionella teorin betonas att våra handlingar som individer inte alltid är rationella 

eftersom handlandet bygger till stor del på känslor och antaganden. Teorin ifrågasätter 

om organisationer är rationella och formellt måluppfyllande. Inom den nyinstitutionella 

teorin läggs vikt vid hur omgivningen påverkar organisationen (Eriksson-Zetterqvist et 

al. 2006). 

 

Nyinstitutionell teori har som utgångspunkt att en organisation ska ses som en socialt 

konstruerad aktör. Den identitetsskapande process som sker hos aktören är här lika med 

institutionaliseringen. Organisationen blir institution när den uppnår en hög grad av 

samhällelig legitimitet. Begreppen i denna process är aktör, identitet och 

socialkonstruktivism (Berg 2003). 

 

En organisation kan beskrivas som en formell, mekanisk struktur, där organisationens 

värderingar utgör grunden för verksamheten vilket återspeglas i olika beslut som fattas 

(Eriksson-Zetterqvist et al. 2006). Institutioner växer fram i samband med att vi 

konstruerar vår sociala verklighet. Institutionalisering sker ovanför organisationen. 

Vikten läggs vid en institutions förmåga att både kontrollera och begränsa beteendet hos 

de medlemmar som ingår i institutionen. Institutioner ger sålunda riktlinjer och resurser 

i syfte att främja de önskvärda aktiviteter men också begränsa de oönskade aktiviteterna 

(Scott 2008). Enligt Berg (2003) är skolan som institution en inrättning som bygger på 

samhällets värdebaser utifrån olika intressegrupper vilkas värdebaser är accepterade 

som mål- och/eller regelsystem. Koppling mellan institutioner och organisationer 

uttrycks som att en institution står för fastställda normer som arbetet bottnar i medan 

organisationer är sammanslutningar genom vilka människor handlar (Lewin, 2014). En 

institution bygger enligt Scott (2008) på tre delar, som på olika sätt begränsar vissa 

aktiviteter och främjar andra: 

1) Regulativa villkor 

2) Normativa villkor 

3) Kulturella villkor 
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De olika villkoren ramar in förutsättningarna för arbetet i en organisation. I denna 

uppsats är intresset riktat mot rektorernas arbete och nedan presenteras de olika 

villkoren utifrån rektorernas kontext.  

 

Regulativa villkor 

De regulativa villkoren är relaterade till formulerade lagar och regler. Eftersom 

institutioner både kontrollerar och begränsar beteenden har de regulativa villkoren en 

stor betydelse för vilka regler som ska gälla inom institutionen. Reglerna ska förtydliga 

vad som är rätt och vad som är fel och för att kunna bestraffa och belöna måste de vara 

både tydliga och synliga (Scott 2008). Viktigt för institutioner är att flera villkor gäller 

annars menar Scott att dessa allenarådande villkor kommer att ersättas av andra. 

Organisationen får legitimitet genom att följa dessa föreskrivna lagar och regler inom 

den miljö som organisationen verkar (Scott 2008). 

 

Skolinspektionen kan ses som en statlig regulativ institution som övervakar att skolor 

följer dessa villkor. De övervakar att reglerna följs och anpassar de straff som skall ges 

för att regler skall efter levas. Även incitament som främjar regelåtlydnad kan instiftas i 

samma syfte att gällande regler följs. Skollagen och gymnasieförordningen är exempel 

på regulativa villkor som finns i gymnasieskolan. 

 

Enligt Scott (2008) är det bra att betrakta lagarna som ett hjälpmedel att skapa mening 

och en gemensam tolkning inom institutionen. Lagar kan nämligen både vara tvetydiga 

och så kontroversiella att de inte skapar en bild av det önskvärda beteendet. De 

regulativa villkoren står egentligen för tvång där sanktioner och egennytta är centrala 

ingredienser i styrandet av en verksamhet (ibid). Tolkningen av dessa regler skapar 

enligt Berg (2011) skolornas frirum.  

 

Normativa villkor 

De sociala aspekterna, normer och värderingar, sätter gränser för de beteenden som är 

accepterade inom organisationen. De normativa villkoren står för hur vägen i arbetet 

mot organisationens mål ska se ut. Normer talar om på vilket sätt vi gör saker och här 

följer även roller med olika förväntade beteende.  

 

I Gy11 står att läsa gällande skolans värdegrund och uppgifter bland annat: 
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        Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 

        dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga 

        kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår 

        från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla  

        omfattas av (Skolverket 2011a s. 11). 

 

Ambitionen i läroplanen är att påverka eleverna till att omfatta sådana värden som 

bygger på de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Det betyder att man tillskriver ett antal normer det vill säga riktmärken för hur man 

ska utföra något eller bete sig mot varandra på det av samhället förväntade och rätta 

sättet.  

 

Förväntningar skapas både inifrån och utifrån av externa krafter, och som efter hand 

internaliseras av den som har den avsedda rollen. Dessa roller kan ge privilegier samt 

ansvar för aktörer inom organisationen. Lärarlegitimationen som innebär att efter 1 juli 

2015 så får endast lärare med detta bevis sätta betyg vilket är en stor skillnad när 

egentligen vem som helst kunde vikariera som lärare och därmed sätta betyg. Normer 

skapar trygghet inom en organisation eftersom de ger en utgångspunkt för hur 

verksamheten ska bedrivas. Värden handlar om uppfattningar, värderingar, kring det 

som är önskvärda och föredragna (Scott 2008).  

  

Dessa normativa villkor medför, enligt Scott (2008) begränsningar i det sociala 

beteendet. Samtidigt som villkoren är begränsande finns även en uppmuntran till 

specifika sociala handlingar. Då regelverken inte kan täcka alla beslut som måste fattas 

skapas en frihet för medarbetarna att lösa situationer på grundval av t ex den samlade 

kompetensen och erfarenheten.  De normativa villkoren ger rättigheter, skyldigheter, 

förmåner och förpliktelser, men även tillstånd och mandat. Detta ses som stabiliserande 

effekt på organisationen (ibid). 

 

För att få regler och normer effektiva måste en sanktionerande makt kunna understödja 

dessa.  Aktörer som inom en organisation har makt söker, enligt Scott (2008), 

legitimering och auktorisering för att kunna utöva sin makt (profession). De regulativa 

och normativa villkoren kan ha en ömsesidig förstärkande kraft på varandra genom att 

regler skapas utifrån socialt accepterade normer (Scott 2008). 
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Kulturella villkor 

Medan de normativa villkoren kan anses vara sådant som ligger på samhällelig nivå och 

inte kan påverkas av enskild individ så är de kulturella villkoren påverkbara då de 

skapas av individer till exempel på en skola. De kulturella villkoren innehåller 

subjektiva övertygelser och gemensamma uppfattningar kring hur den sociala 

verkligheten är konstruerad. Dessa villkor är för givet tagna och kan ofta vara svåra att 

se inom en organisation. Uttrycket ”det sitter i väggarna” används på många skolor. 

Rektorer som försöker synliggöra dessa kulturella villkor kan av organisationen 

upplevas besvärliga. Om rektorer rekryteras från den skola de verkat som lärare finns 

även här dilemman som kan uppstå.  

 

Scott (2008) betonar de inre processerna som påverkas av ett yttre kulturellt ramverk. 

De kulturella villkoren står för det för givet tagna. Regler och rutiner efterföljs eftersom 

att de tas för givet. Eriksson-Zetterqvist et al. (2006) konstaterar att ”Det är så det är”. 

 

Såväl de regulativa villkoren och de normativa villkoren för skolan har hela tiden 

förändrats. Exempelvis kommer från den 1 juli 2015 lärare utan lärarlegitimation ej att 

få betygsätta elever. Skolinspektionen som granskar skolor och deras regelefterlevnad 

inrättades 2009 och har genom sitt intåg i skolan fått en stor påverkan på vad som är rätt 

och fel i olika ageranden. Tankarna på gamla Skolöverstyrelsen och deras tillsyn går att 

göra till denna nya myndighet. I och med den nya skollagen (2010:800) likriktas 

återigen utbildningarna. Lokala inriktningar som tidigare funnits försvann i och med 

införandet av Gy11 och hela systemet kräver mer homogenitet. Enligt den 

nyinstitutionella teorin så behöver organisationer anpassa sig för att överleva och det 

handlar alltså om överlevnadsstrategier för organisationerna.  

 

Isomorfism 

Organisationer som blir mer och mer lika varandra kallas med ett begrepp för 

isomorfism. Nedan följer en beskrivning av isomorfism eftersom det kommer att 

användas i analysen av empirin i denna undersökning.  

 

När ett fält har etablerats så uppstår ett krav på homogenisering vilket) leder till 

isomorfism (DiMaggio & Powell 1983; Eriksson-Zetterqvist et al. 2006; Eriksson-
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Zetterqvist 2009). En förutsättning för att överleva och vara framgångsrik för 

organisationen är denna likformighet och motsatsen skulle vara nonchalant, avvikande 

samt även icke legitim. Om organisationen inte skulle använda rekryteringssystem, 

redovisningssystem m.m. skulle de anses oseriösa och avvikande.  

Isomorfism kan vara  

1) Tvingande 

2) Mimetisk (imiterande) 

3) Normativ (Eriksson-Zetterqvist 2009).   

Dessa ska läsas som tre analytiska kategorier vilka dock inte alltid är helt enkla att 

utläsa ur ett empiriskt material. 

 

Tvingande isomorfism – kommer från politiska påtryckningar genom reglerande 

översikter och kontroller från staten yttre påtryckning. Inom denna tvingande del av 

isomorfism finns även att alla inom fältet ska anpassa sig till såväl formella som 

informella krav. Lagar som organisationen måste följa samt omgivningens 

förväntningar som utgår från de normer och värderingar som finns i det omgivande 

samhället (Eriksson-Zetterqvist 2009). Rätten att överklaga och att anmäla skolor till 

Skolinspektionen har ökat trycket på skolorna att följa lagar och styrdokument vilket 

kan ses som positivt. Arbetsmiljöverket är ytterligare en myndighet som kan utfästa 

sanktioner. Inom yrkesprogrammen finns ytterligare myndigheter med denna rätt. På 

Fordon- och transportprogrammet finns exempelvis myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap och Transportstyrelsen (TSFS 2012:61) 

 

Imiterande Krafter – mimetisk isomorfism innefattas av de vanemässiga, förgivettagna 

svaren som ges på osäkra situationer. Osäkerheten är å sin sida ett tecken på en situation 

som driver organisationer att imitera varandra. Genom att imitera de organisationer 

inom samma fält som verkar framgångsrika så undviker organisationen hitta egna 

lösningar för att lösa problem (Eriksson-Zetterqvist 2009). Kostnader hålls nere genom 

denna imitation. Här finns både medveten och omedveten imitation.  

 

Ibland har företag/organisationer ökat sin legitimitet genom att visa på att de åtminstone 

försöker göra något för att skapa en positiv förändring och finnas kvar på marknaden. 

Mångfald kan vara ett honnörsord men få organisationsmodeller tillåter detta menar 

författarna (Eriksson-Zetterqvist 2009). Skolor måste uppfylla samtliga krav och 
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dokument som produceras i syfte att följa gällande lagar och styrdokument blir mer och 

mer lika varandra eftersom de granskande myndigheterna ofta påpekar liknande brister. 

Samma föreläsare återfinns vid fortbildningar och marknadsföring sker under liknande 

former, vilket är ytterligare exempel på mimetisk isomorfism. 

 

Normativa krafter – professioner och utbildningar kan påverka hur saker inom fältet ska 

genomföras/utföras. Medlemmarnas gemensamma strävan efter att definiera vilka 

metoder som bör användas och förhållande som bör vara giltiga på arbetsplatsen är 

exempel på normativ kraft där avsikten är att stärka legitimiteten för yrket. En ökad 

professionalism anses allt mer viktigare i de flesta yrken och därmed ökar kraven på att 

anställa personer med rätt utbildning. Den normativa kraften leder i sin tur till att 

professionella nätverk utvecklas, vilket i sin tur sprider organisationers modeller.  Den 

socialisation som sker inom en profession d.v.s. att man uppför sig på samma sätt, klär 

sig liknande, använder samma språk, skämt och tilltal liknar varandra inom 

professionen och man rekryterar inom samma fält till organisationen (Eriksson-

Zetterqvist 2009).  
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6. Metod 

 

Denna del inleds med en kort förklaring av studiens ansats. Vidare beskrivs hur 

undersökningen i studien har genomfört och vilket vetenskapligt synsätt och val av 

datainsamlingsmetod som använts i arbetet. Kapitlet belyser också hur data har samlats 

in och bearbetats. Kapitlet avslutas med en redogörelse för forskningsetiska principer 

och begreppen validitet och reabilitet förklaras/diskuteras. 

 

6.1 Kvalitativ ansats 

Vilken ansats en studie ska anta är beroende av vad som ska undersökas.  En kvalitativ 

ansats används i syfte att få en djupare förståelse, medan en kvantitativ ansats mer är 

inriktad på att uppnå en bred förståelse (Trost 2005). I föreliggande studie är intresset 

riktat mot rektorers syn på likvärdig bedömning och rättsäkra betyg och sitt uppdrag att 

skapa förutsättningar för likvärdig bedömning och rättssäkra betyg och frågeställningar 

är sådana att generella resultat inte eftersträvas. Avsikten har istället varit att förstå och 

förklara utifrån rektors perspektiv och därför valdes en kvalitativ ansats. En kvalitativ 

metodansats är mindre formaliserad då målet är att ge en djupare förståelse av det 

undersökta området (Bryman 2008).  

 

Studien syftar till att ge en helhetsuppfattning och få en djupare insikt kring den 

undersökta problemställningen (rektorers villkor). Genom att sedan tolka den inhämtade 

informationen i sitt sammanhang och på så sätt generera ny kunskap, faller denna inom 

ramen för det hermeneutiska perspektivet. Avsikten med valet av hermeneutiskt 

perspektiv är att kunna få en djupare förståelse för intervjuutsagorna genom att som 

Bryman (2008) beskriver det, pendla mellan helhet och delar. Målet är inte att kunna ge 

ett entydigt svar utan att tolka respondenternas utsagor i relation till den kontext de 

befinner sig i (Bryman 2008).   

 

 

6.2 Val av datainsamlingsmetod 

Studiens syfte är kvalitativ och ett lämpligt verktyg enligt Kvale (1997) för en sådan 

undersökning är intervjuer. Det är intervjupersonernas bilder, uppfattningar och 

upplevelser som ligger till grund för datainsamlingen och detta styr metodvalet (Trost 
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2005). Intervju kan beskrivas som en form av samtal vilket innebär att den skiljer sig 

från en kvantitativ intervju som använder ett standardiserat frågeformulär (Bryman 

2008). 

 

Kvalitativa intervjuer kan vara semistrukturerade och ostrukturerade. I denna 

undersökning gäller en form av semistrukturerade intervjuer eller samtal 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren använder sig av en 

intervjuguide (se bilaga 1), men att ordningsföljden kan variera och ytterligare frågor 

kan tillkomma under intervjun som respons på respondentens svar (Bryman 2008).  

 

Kvale och  Brinkmann (2009) föreslår att en intervju består av sju praktiska steg som 

noga bör planeras innan intervjuerna genomförs. Det finns dock inga standardiserade 

regler för hur en intervjuundersökning ska genomföras vilket i sig kan vara 

problematiskt. Nedan följer min beskrivning hur jag använt de sju steg som beskrivs av 

Kvale och Brinkmann (2009).  

 

Intervjuguiden skapades utifrån frågeställningarna som återfinns i studiens syfte. 

Frågorna i intervjuguiden tematiserades och följdfrågor ingår som stöd att få 

respondenterna att beskriva sin situation så utförligt som möjligt. Datum för 

intervjuerna planerades in och intervjuerna genomfördes enligt plan. Samtliga intervjuer 

transkriberades. Materialet har analyserats utifrån nysinstitutionell teori.  

 

6.3 Urval 

I studien har ett strategiskt urval av respondenter använts. I urvalet av respondenter 

eftersökte jag skolor med olika storlek, olika huvudmän och olika gymnasieprogram. 

Rektorer som arbetar på gymnasieskolor ringdes upp och tillfrågades om de vill 

medverka i en intervju kring betyg och bedömning.  

 

Jag letade på nätet efter gymnasieskolor som fanns inom rimligt avstånd från mina 

arbetsplatser. För att få en spridning i gruppen markerades kvinnliga och manliga 

rektorer. Stora enheter och små enheter, med kommunala och privata huvudmän har 

valts ut. Programutbudet på skolorna skiftar och såväl yrkesprogram som 

högskoleförberedande program är representerade.  
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Jag ringde upp samtliga rektorer och presenterade mig. Jag berättade om studiens syfte 

samt att deltagandet var konfidentiellt och frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002).  

Av de rektorer som jag ringde upp var det två som på grund av pågående 

rektorsutbildning inte ansåg sig hinna med att ställa upp eftersom arbetsbelastningen 

redan var för hög.  

 

6.3.1 Informanter undersökningsgrupp 

Gruppen består av både män och kvinnor och totalt är det åtta rektorer som intervjuats. 

Rektorerna är mellan 35 och 60 år och har arbetat mellan 1 år -15 år. De representerar 

både stora och små enheter från såväl fristående som kommunala skolor.  

 

Tabell 1. Respondenterna i studien 

Huvudman Kön 

Man 

Kön 

Kvinna 

Studieförberedande 

program 

Yrkesprogram 

Kommunal 3 2 3 3 

Fristående 1 2 1 3 

Total 4 4 4 6 

 

Informanternas utbildningsbakgrund består till övervägande delen av olika former av 

lärarutbildning medan någon har fritidspedagogutbildning eller utbildning till studie- 

och yrkesvägledare som grund. Bland rektorerna finns erfarenheter från både 

studieförberedande program och yrkesprogram och endel rektorer har både yrkes- och 

studieförberedande program på sina skolor. Även SFI och Komvux fanns som 

ansvarsområden hos några av rektorerna. Några av rektorer hade sedan tidigare gått den 

statliga rektorsutbildning medan andra precis påbörjat densamma.  

 

6.4 Genomförande 

Tid på respondenternas enheter bokades och intervjuerna genomfördes på 

respondenternas enheter i deras arbetsrum. Varje rektor uppmanades att sätta av 1 

timme för intervjun. I praktiken tog det mellan 40-75 min. I de fall där tiden översteg 

den stipulerade tiden så berodde det på att rektorerna bedömde intervjutillfället som så 

pass angeläget att de ville fortsätta. I något fall var ett möte redan inplanerat varför jag 

(och förmodligen även rektorn) upplevde tidspress vid intervjutillfället. En 

intervjuguide med öppna frågor användes under samtalet och intervjuerna spelades in. 
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6.5 Databearbetning 

 Då syftet inte är att göra en samtalsanalys eller någon form av språklig analys är det 

inte nödvändigt att transkribera ordagrant (Bryman 2008). Mitt transkriberade material 

uppgår till 60 sidor och det som inte transkriberats är det inledande rundpratet och 

avslutande konversationerna som ej har med studien att göra. Bearbetning av data med 

en tolkande ansats som i denna studie kräver mycket tid. 

Bryman (2008) rekommenderar att forskaren påbörjar bearbetningen så tidigt som 

möjligt för att inte drunkna i all data. Jag påbörjade bearbetningen redan vid 

transkriberingen genom att göra korta anteckningar. Jag var intresserad av hur 

rektorerna resonerade och läste igenom utsagorna från intervjuerna ett flertal gånger för 

att identifiera mönster, likheter och skillnader i det empiriska materialet som utmynnade 

i olika teman. Bryman (2008) beskriver teman som repetitioner, något som återkommer 

gång på gång. För att datamaterialet skulle bli hanterbart använde jag studiens 

frågeställningar som utgångspunkt.  

 

Nästa steg av bearbetningen var en analys av data med hjälp av den teoretiska 

referensramen. De teoretiska begreppen var stöd för denna del av bearbetningen.  

 

För att stärka rimligheten i de teman som identifierades är de citat som jag använder i 

resultatdelen till största del ordagrant återgivna, några mindre justeringar är emellertid 

gjorda för att öka läsbarheten.  

 

6.6 Etiska aspekter 

De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram som huvudkrav för 

forskning har legat till grund för hela undersökningen och framtagandet av rapporten 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet har följts genom att informanterna fick kännedom om syftet med 

undersökningen samt att de deltog på frivillig basis och när som helst kunde avbryta 

intervjun (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Samtyckeskravet det vill säga att informanten ska bestämma om han eller hon vill 

medverka i studien eller ej har tillgodosetts. Detta genomfördes i samband med att 
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intervjuerna bokades in via telefon. Jag bekräftade tiden via mail och där framgick även 

att deltagandet var frivilligt och om personen i fråga tackat ja till att medverka.  

 

Som tidigare nämnts uppfyller studien även konfidentialitetskravet. Inga personer går 

att spåra, ej heller vilka enheter de arbetar på framkommer då detta ej är av vikt för 

undersökningen. De är s.k. konfidentiellt material men jag som intervjuare vet vilka 

som uttrycker vad men ingen annan kommer att få kännedom om detta (Patel och 

Davidsson 2003; Bryman 2008).  

 

Ljudinspelningarna kommer att förstöras efter att rapporten är färdigskriven och därmed 

är det fjärde kravet – att materialet bara får användas i forskningssyfte och ej för 

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syfte uppfyllt (Vetenskapsrådet 2002). 

 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Mått som används för att mäta en studies kvalitet är validitet och reliabilitet. Validitet 

kan kort förklaras som att det valda mätinstrumentet mäter det som avses att mäta 

(Bryman 2008). I denna studie handlar det bland annat om att frågorna i intervjuguiden 

är konstruerade så att frågeställningarna kan besvaras och syftet uppnås och om 

respondenterna är representativa för den grupp som studien handlar om.   Reliabilitet 

kan kort förklaras som att oavsett vem och när undersökningen genomförs så blir 

resultatet detsamma (Bryman 2008).  

 

Validitet och reliabilitet är begrepp som främst är kopplade till studier med kvantitativ 

ansats. I studier med kvalitativ ansats handlar det om att  så noggrant som möjligt 

beskriva hur data har samlats in och bearbetats eller om en studie studies tillförlitlighet 

och äkthet. (Bryman 2008). För att uppnå så hög grad av validitet och reliabilitet 

(tillförlitlighet och äkthet) har jag bifogat intervjuguiden som bilaga, beskrivit kriterier 

för urval av respondenter samt försökt att återge de olika stegen vid bearbetningen av 

data så noggrant som möjligt. Jag har också försökt att i bakgrunden beskriva vilket 

sammanhang studien och respondenterna befinner sig i.  

 

Jag har också informerat respondenterna om att jag ville undersöka betygsättning i 

relation till begreppen likvärdighet och rättssäkerhet. Samtliga informanter hade fått 
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samma förutsättningar på så vis att de fått ta del av frågorna innan intervjun 

genomfördes. Detta för att öka reliabiliteten i undersökningen. 

 

 

7. Resultat 
Resultatkapitlet är en sammanfattning av respondenternas tankar som framkom under 

intervjuerna. Kapitlet är indelat i fyra delar som utgår från studiens frågeställningar. 

Resultatkapitlet inleds med en beskrivning av vad rektorer lägger i begreppet 

likvärdighet och rättsäkra betyg. Därefter följer avsnittet som beskriver hur rektorerna 

uppfattar förutsättningarna som finns kring att arbeta med likvärdig bedömning och 

rättsäkra betyg. Kapitlet avslutas med att en beskriva vilka uppfattningar som rektorerna 

har av ämnet Idrott och hälsas förutsättningar kring likvärdig bedömning och rättsäker 

betygsättning.  Underrubrikerna är tematiseringar av de svar som respondenterna 

uttryckt under intervjuerna.  

 

 

7.1 Likvärdig bedömning 
Vid bearbetningen av intervjuerna har fem teman identifierats utifrån den första 

frågeställningen om likvärdig bedömning. Likvärdighet är ett svårtolkat begrepp menar 

samtliga av de intervjuade rektorerna. Svårigheten med att göra en likvärdig bedömning 

har flera orsaker. Underrubrikerna är tematiseringar av de orsaker som respondenterna 

uttryckt om svårigheten med likvärdig bedömning. Det första temat behandlar 

rektorernas syn på ett idealtillstånd för att likvärdighet ska råda, andra temat handlar om 

hur rektorerna upplever att de är beträffande likvärdig bedömning. Tema tre tar upp alla 

elevers rätt att komma in på gymnasiet. Det fjärde temat beskriver elevernas förändrade 

förutsättningar. I det femte temat uttrycker de lärarnas svårigheter att utföra en likvärdig 

bedömning.  

 

Idealtillstånd för likvärdig bedömning 

Det finns en samstämmighet bland rektorerna att eleverna ska bli bedömda på samma 

sätt oavsett vem som bedömer. En förutsättning menar respondenterna är att pedagogen 

har lärarutbildning och följer de nationella styrdokument som talar om för skolan vad 

som ska göras och på vilket sätt. En idealbild beskrivs som att samma prestation ska 
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värderas på samma sätt betygsmässigt över hela landet oberoende av vilken elev som 

bedöms och betygsätts. 

 

Likvärdighet för mig är att ett betyg ska vara lika mycket värt oavsett vilken elev du är 

eller vilket program du går. (rektor 8) 

 

Några av rektorerna påtalar även att oberoende huvudman ska prestationen bedömas på 

ovan nämnda villkor. Rektorerna menar att det inte enbart handlar om att 

betygsättningen ska vara likvärdig utan att betygsättningen är beroende av 

undervisningen. Alla elever måste få möjlighet att nå alla mål, även de högre betygen 

och att undervisningen är likvärdig krävs för att det ideala tillståndet kring likvärdig 

bedömning ska råda.  

 

Undervisningen i landet ska ju också vara likvärdig. Bedömningen beror på 

undervisningen. Och är inte den likvärdig så ger vi inte eleverna samma möjlighete att nå 

målen. Och få de höga betygen. (rektor 4) 

 

Respondenterna betonar att även om likvärdighet både vad gäller betygsättning och 

undervisning är ett krav som inte går att bortse från är verkligheten en annan och  

likvärdigheten blir då som en rektor uttrycker det ”visionen medan rättssäkerheten är 

målet”.  

 

Verklighetens kollision med idealbilden 

Rektorerna upplever att likvärdighet i samband med betyg och bedömning är 

komplicerat. Samtidigt påtalar de vikten av att arbeta med likvärdig bedömning och 

betygsättning. De idealtillstånd de beskriver och den verklighet de uttrycker att de 

arbetar i, talar för att detta ideala tillstånd är som en rektor beskrev begreppet är en 

vision som inte går att uppnå.  

 

Jag tror det skiljer sig enormt och jag tror det skiljer sig enormt i Sverige och inom min 

skola och det har vi bevis för. Det ser vi när vi plockar fram betygsstatistik. Man ser det 

på individnivå alltså, inte bara om man har studiemotiverade klasser eller grupper, man 

ser det i analysen. (rektor 4) 

 

Genom systematiskt kvalitetsarbete och de analyser som regelbundet görs av elevernas 

betyg ser rektorerna mönster i betygsättningen som återkommer. Några lärare sätter 
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oavsett vilken grupp de undervisar högre betyg medan andra är mer återhållsamma med 

de högre betygsstegen.  

 

Undervisningens roll kopplad till likvärdig bedömning påtalas i idealbilden av några 

respondenter. Alla rektorer ser dock inte lika undervisning som ett idealtillstånd. Elever 

är olika och styrdokumenten talar om allas unika värde samt elevinflytande En 

respondent ser svårigheter med likvärdig undervisning utifrån elevinflytande och 

delaktighet.  

 

Det är svårt att göra likvärdig undervisning för vi ska ju också ha elevinflytande. En 

elevgrupp vill ju kanske ha det på ett sätt och då är ju inte den likvärdig med den andra 

undervisningen som den andra gruppen vill ha. Några vill kanske ha tydligare 

katederundervisning och andra mer fritt med eget arbete. (rektor 8) 

 

Det finns också respondenter som förhåller sig kritiskt till likvärdighet i samband med 

betyg och bedömning. De påtalar att likvärdighetsbegreppet snarare kan vara att hinder i 

skolutveckling och därmed för betyg och bedömning.  En av respondenterna vill för 

elevernas utveckling och lärande gå så långt att man tar bort likvärdighetsbegreppet och 

i stället ger skolan möjligheter att ”odla särarter”: 

 

Ja, det odlas föreställningar om det här och det är tabu att säga att det inte är 

likvärdigt…sker likvärdig bedömning. Jag måste vara helt uppriktig att säga att till priset 

av att det är så hämmande så ser jag hellre att ojämlik bedömning råder, får man säga en 

sådan gräslig sak? (rektor 6) 

 

Att göra en likvärdig bedömning förutsätter att lärare och rektorer vet vad man ska sätta 

betyg på, men rektorerna menar att en svårighet kan bero på att styrdokumenten är 

otydliga och svåra att tolka. I tema tre nedan utvecklas rektorernas tankar om 

styrdokumentens otydlighet som kan ge skolor möjlighet att låta elever komma in på 

gymnasiet trots låga resultat.  

 

Alla elevers rätt att komma in på gymnasiet  

Rektorerna är bland annat kritiska till hur tolkningen görs av pysparagrafen.  

Pysparagrafen är en undantagsbestämmelse som finns i skollagen och ger skolor 

möjligheter att förändra bedömning i vissa delar för elever med funktionsnedsättningar 

(Skollagen 2010:800 Kap10:21, 15:26). Rektorerna menar att lärare från grundskolan 



  
  

37 

använder denna möjlighet till att sätta betyg som eleven egentligen inte nått upp till, 

vilket i sin tur innebär att dessa elever inte får lika förutsättningar att klara sina 

gymnasiestudier.  

 

Man använder pysparagrafen så att man kommer in…man använder den i helt märkliga 

sammanhang …för den här eleven kan inte …man ljuger och säger att du är som alla 

andra och kommer att klara dig , men en elev av kan ju ha oerhörda förmågor men man 

har inte matematikkunskaperna med sig och gör en björntjänst eleven får ej rätt 

förutsättningar. (rektor 5) 

 

Vidare utrycks att det råder stora skillnader mellan vilka kunskaper och betyg eleverna 

har med sig från olika grundskolor. Det förekommer enligt rektorerna att lärare på 

grundskolor sätter för snälla betyg för att hjälpa eleverna att komma in på gymnasiet.  

 

Rektorerna pekar på att det råder skillnader i grundskolors bedömningar av 

kunskapskraven och att samma kunskap inte ger samma betyg. På vissa skolor är det 

lättare att få höga betyg, medan det på andra skolor är svårare för eleverna att få samma 

betyg.  

Betyg från grundskolan visar inte alltid på att likvärdighet råder mellan grundskolorna. 

Får man säga det? (rektor 2) 

 

Rektorerna menar att likvärdig bedömning inte görs därför att grundskolorna sänker 

kunskapskraven för att ge så många elever som möjligt godkänt för att komma in på 

gymnasiet.  

 

Likvärdighet och ändrade förutsättningar för eleven  

Likvärdigheten för eleven kan påverkas av händelser som sker såväl i skolan som 

utanför menar rektorerna. Elever som av olika anledningar byter utbildningsort, 

exempelvis därför att föräldrarna flyttar, har numera fått det enklare, men det är inte helt 

problemfritt då den nuvarande programstrukturen på gymnasiet har blivit mer likvärdig 

i och med att de lokalt utformade programmen i kommunerna ersatts med nationella 

programplaner. Samtidigt menar rektorerna att det trots likriktningen av programplaner 

ändå kan vara problematiskt att till exempel byta studieort. Undervisningen struktur och 

upplägg är inte exakt densamma och det innebär att likvärdigheten sätts på spel.  

 

Byta utbildning, ja det har vi haft elever som har bytt från en skola som vi har nära 

relationer och samarbete med. Men där det kanske visar sig att vi inte gjort exakt samma 
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saker. Det kan vara att man lagt in moment i kurser i olika ordning. Men det finns ju 

också en differens kring hur och vad som bedömdes som ett E där. Det bedöms som något 

helt annat när eleven kommer hit. (rektor 7)  

 

Ett byte av skolmiljö kan komma att innebära att eleven inte presterar på den nivån hen 

egentligen har kapacitet. 

 

Respondenterna menar att elevernas förutsättningar och förändrade villkor kan 

medverka till att likvärdigheten kring betyg och bedömning kan synas tveksam om de 

inte har kunskaperna om elevernas villkor.  

 

Lärarnas svårigheter att utföra likvärdig bedömning  

Att utföra en likvärdig bedömning förutsätter att lärarna är objektiva och tolkar 

betygskriterierna exakt lika. Detta menar rektorerna innebär stora svårigheter då 

personliga värderingar och också erfarenheter vägs in. Den mänskliga faktorn ses av 

respondenterna som en naturlig förklaring till att likvärdig bedömning och därmed 

likvärdiga betyg är svårt att garantera.   

 

Jag tycker att det låter jättefint, men vi är människor och alla lärare är olika så ja, det är 

jättesvårt tycker jag. (rektor 2) 

 

Nya reformer tar också tid att lära sig och ställa om till och medför ytterligare 

svårigheter med likvärdighet kring betygen.   

 

Kompetensen att utföra en likvärdig bedömning när förändringar sker innebär att det tar 

tid för lärarna att lära sig det nya systemet. Olika ämnesplaner ger olika förutsättningar, 

vissa är enklare att tolka medan andra är betydligt svårare vilket försvårar för lärarna. 

(rektor 1)  

 

Ansvaret för att tolka ämnesplanerna och att bedöma likvärdigt läggs framförallt hos 

lärarna. Rektorerna menar också att lärarna anser sig bedöma likvärdigt men att de 

själva är av en annan uppfattning. 
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7.2 Rektorernas syn på rättssäkra betyg 

 Rättsäkerhet innebär rent allmänt att skapa rättvisa till exempel för en individ mot en 

myndighet eller att en elev upplever rättvisa när betyg ska sättas. Rektorerna påpekar att 

en förutsättning för rättssäkerhet är att ett antal faktorer samverkar vilket här redovisas 

utifrån de tre teman som utfall vid bearbetningen; lärarnas kompetens och profession, 

myndighetsutövningen och elevernas rätt att överklaga olika beslut.  

 

Lärarnas kompetens 

För att kunna besvara frågorna vad som ska bedömas och när denna bedömning sker så 

förutsätts att lärarna kan sin sak och följer gällande styrdokument. Rektorerna påtalar 

vikten av att lärarna har rätt utbildning för uppdraget och att det samtidigt ges tillfällen 

för fortbildning. Samtidigt finns det en oro för att det uppstår en brist på legitimerade 

lärare som får sätta betyg. En annan oro är att lärarna inte fullt ut förstår det nya 

betygssystemet och åsidosätter elevens rätt att bli bedömd på annat sätt än vad som är 

gängse. 

 

Det ska vara rätt man på rätt plats…vi ska ha fortbildat dem och om det blir en ny gymnasiereform 

eller betygsättning så ska de veta vad som gäller. Det är rättsäkerheten för våra elever. (rektor 8) 

 

I och med lärarlegitimationens införande uttrycks en oro att det kommer råda brist på 

lärare med rätt kompetens och därmed rätt att sätta betyg på eleverna. Rektorerna menar 

att det inte kommer att vara möjligt att kunna rekrytera legitimerade lärare fullt ut och 

att även om de ”gjort allt vad som står i sin makt att få en legitimerad lärare” har de inte 

lyckats. Enligt rektorerna krävs det andra metoder som till exempel att tillsätta 

medbedömare eller: de arbetar med detta eventuella problem i framtiden. 

 

Vi har redan satt igång det arbetet vi ser till att de alltid är kopplade till en lärare som får sätta 

betyg och då är vi tillbaka till det igen att vi har möjligheten eftersom vi är många lärare på skolan. 

(rektor 5) 

 

Rektorerna uttrycker också att det finns en risk att reformen kring lärarlegitimation kan 

komma att tappa sitt värde i framtiden. Inte minst menar de att reglerna är tolkningsbara 

och att de går att tolka som att om en lärare som är behörig i ett ämne kan sätta betyg i 

vilket ämne som helst.. 
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Rättsäkerheten menar rektorerna sätts ur spel om lärarna inte följer styrdokumenten och 

ger eleverna möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt.  

 

Rättsäkerheten kring betyg tycker jag är att dom förstår sitt uppdrag att dom förstår vad dom är 

satta att göra. Det kan delvis gå ihop med likvärdigheten det finns ju också exempel då de inte 

förstår vad de är satta att göra. Jag tänker på pedagoger som inte tycker att man ska ha muntlig 

bedömning för det behövs inte i matematik till exempel och då har man ju misstolkat läroplanen 

helt tycker jag och det är väl någon slags rättsäkerhet att man har rätt att visa sina kunskaper 

muntligt men en del lärare väljer att bortse från det. (rektor 7) 

 

Det framstår som att det finns ett friutrymme för lärarna att inte slaviskt följa 

regelverket vilket gör att rättsäkerheten sätts på spel.  

 

Myndighetsutövning 

Betygsättning är en myndighetsutövning som i dagsläget inte kan överklagas. Lärares 

betygsättning kan få långtgående konsekvenser därför är det av vikt att betygen inte 

sätts på oklara grunder menar rektorerna. 

 

Det är en stolthet både för dig som rektor och för dig som lärare och varje lärare skriver 

faktiskt på betygskatalogen och det gör de inte som Kalle Svensson utan som en 

ämbetsman det är deras ansvar mot hela samhället. (rektor 4) 

 

Rektorerna menar att om lärarna sköter sitt tjänstemannauppdrag korrekt och 

följer reglerna om när betygen ska vara införda och att de grundas i 

kunskapskraven så är det inga problem med rättssäkra betyg  

 

Rektor har formell rätt att gå in och sätta betyg. Rektorerna vill undvika detta men en 

rektor uttrycker det som en viktig del av uppdraget och för elevernas rättsäkerhet.  

 

Rektor kan ju gå in och ändra ett betyg och även sätta ett betyg och det tycker jag är bra. 

För rektor är ju mellanlänken mellan personalen och eleverna och vis ka kämpa för bägge 

parter. Och om man ska ha den rollen är man ju en slags domare och då måste man ju ha 

den rättigheten att fastställa ett beslut om ett betyg. (rektor 8) 

 

Majoriteten av rektorerna menar dock att de i det längsta vill undvika att sätta betyg 

trots att de formellt kan sätta betyg. De tror snarare att betygen blir mindre rättssäkra om 
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de går in och ändrar ett betyg när de varken kan ämnet eller har kunskap om vad 

eleverna har presterat  

 

Rättssäkerheten ligger även i att eleverna har rätt att överklaga betyg genom att gå till 

överklagandenämnden menar en respondent, samtidigt som andra rektorer utrycker 

farhågor om det kommer att bli på detta sätt. Här råder med andra ord olika tolkningar 

kring överklagande inom respondentgruppen. Rätten att överklaga finns inte lagstadgad. 

Att påtala uppenbara fel som exempelvis att fel betyg är inskrivet i betygskatalogen 

eller att elevernas namn har blandats ihop och då får ändras av rektor påtalas av några 

respondenter. Någon respondent menar att det är anmärkningsvärt att betyg bara kan 

ändras uppåt i betygssystemet. 

 

Rektorer beskriver att det varje år kommer elever som inte förstår varför betyget på 

kursen ser ut som det gör och man är rädd att det kommer att fortsätta trots att lärare 

förklarar och försöker vara tydliga mot eleverna. 

 

 

7.3 Rektorernas förutsättningar och villkor för likvärdig bedömning 

och rättssäkra betyg 

I följande avsnitt beskrivs de förutsättningar som enligt rektorerna påverkar dem i 

arbetet med att säkerställa elevernas rätt att bli bedömda på ett likvärdigt sätt och 

därmed få betyg som är rättsäkra.  Fem teman har utkristalliserats; rektors uppdrag, 

implementering av en ny reform, insatser och stöd i samband med implementeringen, 

lärarnas inställning och samhällets syn på skolan och lärarna. 

 

Rektors uppdrag 

I uppdraget ingår så många delar som ingen chef inom andra verksamheter ensam 

ansvarar för påpekar flera respondenter. Ansvarsområden som nämns är budget, 

personalansvar, arbetsmiljöansvar, dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och det 

pedagogiska ledarskapet. Rektorer är även chefer för elevhälsan, ansvarar för elevernas 

juridik och ibland blir skolan mer av socialtjänst än bildningsinstitution. 

Samtliga rektorer påtalar att uppdraget är omöjligt att utföra enligt alla föreskrifter 

vilket medför att de inte anser sig kunna göra sitt uppdrag fullt ut.  
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Att man aldrig är i fas man är alltid 40 steg efter och är man borta en dag så bara ökar 

belastningen man är aldrig tillräcklig det är ett omöjligt uppdrag på grund av allt annat 

arbetsmiljö som exempel. (rektor 8) 

 

Flera påtalar just intresset av att få arbeta med det pedagogiska ledarskapet och att de 

önskar att de hade kunnat göra mer i sin roll. De hade önskat att de haft tid och 

möjlighet att inte enbart ge lärarna förutsättningar för att arbeta med kursplaner och 

diskutera betygsättning utan att också själv vara närvarande i de samtalen. 

 

Reformen GY11 

Implementeringen av reformen Gy11 uppfattas olika av respondenterna. Några anser att 

den har varit bättre än tidigare medan några utrycker implementeringen som katastrofal. 

De av respondenterna som inte ha arbetat varken som lärare eller rektor vid 

implementering av tidigare reformer anser sig inte kunna värdera utifrån sina tidigare 

erfarenheter. Bilden som rektorerna ger är differentierad: 

 

Nu anser jag att Skolverket och inspektionen denna gång varit duktiga på att implementera och 

försöka erbjuda fortbildningar mer än tidigare. (rektor 1) 

 

Den var katastrofal, allt skulle gå så fort ringa resurser och lärarna har ju slitit häcken av sig för att 

tolka detta – det skulle lagts på längre tid så att styrelser och skolledning hade haft ordentligt med 

tid och lärarna också det gick väldigt fort. (rektor3) 

  

Allt upplevs ha gått fort och rektorerna påpekar att allt material i form av till exempel 

ämnesplaner för vissa program inte fanns att tillgå då eleverna startade sina studier 

hösten 2011. 

 

Rektorerna vittnar om att olika besked gavs från Skolverket och förutsättningarna 

ändrades i efterhand på flera av de yrkesinriktade delarna inom programmen. Eleverna 

informerades också om att det skulle ges möjligheter att läsa högskoleförberedande 

kurser för eventuella framtida högskolestudier, men det visade sig vara omöjligt på 

vissa program. Samtidigt påpekar de att de branscher som utbildningarna har som 

avnämnare, exempelvis yrken som målare, undersköterska, snickare, yrkeschaufför, 

gärna ser att eleverna har med sig högskolebehörighet som det varit sedan Lpf-94.  
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Möjligheter och begränsningar med reformen Gy11 

Det nya betygssystemet har medfört att nya uttryck och begrepp införts i alla 

ämnesplaner. De kommunikativa aspekterna som exempelvis att tala matematik lyfts 

fram som en potential för att förbättra elevernas lärande och öka måluppfyllelsen på 

skolorna. Fördelarna som anges är att lärarna ska använda flera olika metoder för 

lärande och bedömning, ett exempel på progressiva tankar som nu finns i 

styrdokumenten enligt några av rektorerna. 

 

Jag som älskar möten med människor gillar ju att även matteläraren får bli en 

kommunikativ aktör och att prata matematik. (rektor 6) 

 

Andra rektorer påtalar svårigheter med att lärarna inte ännu tolkat varken den 

nya läroplanen eller det nya betygssystemet på ett gemensamt sätt och 

missförstånd råder. Flera respondenter menar att möjligheterna finns men det tar 

längre tid innan skolorna kommit närmare vad styrdokumenten talar om. En 

rektor ger exempel på missförstånd som kan finnas hos lärarkåren 

 

Jag ska inte säga att de är nöjda med en låg måluppfyllelse men de tar det som en intäkt 

att likvärdig bedömning sker (rektor 6) 

 

Reformen ger stora möjligheter att utveckla och förbättra skolan anser rektorerna utan 

att ge närmare exempel på dessa möjligheter. Dock uttalar de att reformen som sådan 

kan ge ny energi. Energi kan uppstå genom att man samlas kring i arbetslag och uttolkar 

vad eleverna ska lära och hur detta ska bedömas. 

  

En begränsning som rektorerna pekar på är att skolan, lärarkåren och även rektorerna 

själva är hårt ansatta av omvärlden. Detta medför att lärarna tenderar att backa in i sin 

gamla lärarroll i stället för att förandra i takt med de möjligheter som finns i den nya 

reformen.  

 

”Jag tror politikerna har lagt sig i en yrkeskårs identitet jättemycket och det finns både 

tjänstemannautövning och renodlad pedagogroll där vi idag bara är tjänstemän i alla fall i 

styrdokumenten det ger sådana signaler….men tillsammans måste vi nog definiera 

yrkesrollen här hos oss så vi blir fria igen” (rektor 6) 
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Lärarna har enligt rektorerna dåligt självförtroende och tenderar att arbeta som man 

gjort tidigare. Kanske är det inte nya reformen som är dilemmat menar rektorerna utan 

det beskrivs som att något har gått fel i skolans värld. Lärarnas profession ifrågasätts 

ständiga. Trycket från media och omvärlden, ifrågasättandet av hela skolans kompetens 

leder till denna osäkerhet.  

  

Insatser och stöd som används på skolenheterna för likvärdig bedömning och rättsäkra 

betyg. 

Utsagorna ger uttryck för tydliga likheter mellan de olika skolornas insatser med att 

förbereda sina lärare för uppdraget. På alla skolenheter i studien har det nya 

betygssystemet fått ett stort utrymme i skolornas prioriterade områden kring 

kompetensutveckling. Rektorerna beskriver att skolenheterna under de senaste åren 

lyssnat till samma föreläsare kring betyg och bedömning enligt Gy11 och det nya 

betygssystemet. 

 

Vi hade ju Per Måhl för några år sedan som var riktigt bra tycker jag . Det tror jag vi 

skulle ha igen. (rektor 2) 

 

Förutom att skolorna tagit del av denna föreläsares kunskaper har skolorna i och 

med reformen också ökat samarbetet med andra skolenheter oavsett om skolorna 

har en kommunal huvudman eller fristående. Det handlar både om att arbeta i 

olika konstellationer och grupper av lärare och att arbeta tematiskt med andra 

skolor utifrån direktiven i Gy11.  

 

Vikten av att fler lärare möts kring frågor med utgångspunkt i styrdokument 

kring bedömning och betygsättning poängteras av rektorerna i syfte att få en 

likvärdig bedömning på alla skolor och i samtliga kurser.  

 

Vi har ju fördelen av att vara en stor skola och vi försöker ju att träffas med jämna 

mellanrum och ta fram provuppgifter etc. (rektor 4)  

 

Andra exempel är att man inom en stor organisation har startat ett projekt där 

kollegialt lärande är utgångspunkt. Mindre skolenheters rektorer påtalar att de 

skulle vilja arbeta på detta sätt men att tiden är en begränsande faktor: 

 

Det är svårt att hitta tid och allt ska ske på 35 timmar – jag skulle vilja att 

yrkeslärarna och lärarna i gymnasiegemensamma ämnen möttes oftare (rektor1) 
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Skolverket har skickat ut en bok som visas av några respondenter. I boken beskrivs just 

ovanstående metod vilket förefaller ha påverkat valet av kompetensutveckling. 

Tydligast är det på de större kommunala skolorna.  

 

Samtliga rektorer påtalar att gemensamma direktiv från skolans organisation kring hur 

lärarna skall arbeta med sina kurser finns på skolorna. Det handlar till exempel om att 

vid kurstart skall tydlig genomgång ske för att eleverna ska få förståelsen kring både 

vilket centralt innehåll som de ska arbeta med men även vilka kunskapskrav som finns 

och hur bedömning av dessa krav sker.  

 

Ja jag utgår från att varje lärare när dom startar en kurs att dom går igenom målen och hur 

betygskriterierna ser ut...men jag är inte säker för jag är helt ny här men på min förra 

skola så var det ett direktiv. (rektor 8) 

 

Respondenterna menar att de måste lita på lärarnas profession och på att de utför sitt 

uppdrag på ett bra och tydligt sätt. Svårigheter kring utläsandet av nya dokument leder 

ibland till den tidigare påtalade osäkerheten och beskrivs som ett dilemma. 

  

Vidare beskrivs användandet av de nationella proven som ett verktyg att säkerställa 

betygens likvärdighet i de ämnen som dessa förekommer. De Nationella proven (NP) 

har rättats i så kallade rättningspoler på några skolor. Samrättningen sker på flera skolor 

tillsammans och lärarna rättar avkodade prov och sedan jämför de sina resultat. Detta är 

dock inte något som förekommer på alla skolor i studien utan utgör en skillnad mellan 

stora organisationer och mindre skolor med en fristående huvudman. Några skolor har 

arbetat längre tid med denna och det är i dagsläget nationella prov i ämnet svenska och 

engelska. Ämnesarbetslagen har även diskuterat att matematikämnet skall genomföra 

gemensam rättning. Utfallet är enligt rektorerna bättre än de väntade sig vid starten av 

arbetet med samrättning och rättningspooler. 

 

Det har faktiskt gått förvånansvärt bra för vi trodde att det skulle bli mer liv och jaha nu har dom 

suttit här och rättat ned min elev men nä.. (rektor 4) 

 

På andra skolor rättas de nationella proven av den undervisande läraren men vid 

tveksamheter jämför lärarna i samma ämne inom enheten. Rektorerna på mindre enheter 

har inte påverkat lärarna att öka sambedömningen men menar att det vore bra. 
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Rektorerna uttrycker också att de allmänna råden som kommer från Skolverket är till 

stor hjälp i deras arbete. Samtidigt påtalar flera respondenter att dessa ofta kommer med 

förnyade direktiv och då får man starta om. De är alltså både till hjälp men även en 

belastning om de förändras för fort.  

 

Fantastiska hjälpmedel de är dessutom tunna men jag kan ju tycka att lärarna är lite sämre 

på att använda dessa….jag känner mig väldigt trött när jag arbetat igenom ett allmänt råd 

så kan jag få ett nytt i samma område och s ska de arbetas igenom. (rektor 1) 

 

Råden används av majoritet av rektorerna och flera ser de som bra hjälpmedel och 

diskussionsunderlag såväl i lärararbetslagen som i de grupper där flera rektorer träffas 

och arbetar med frågor kring som exempelvis betyg och bedömning 

 

 

7.4 Rektorernas uppfattningar om förutsättningarna för likvärdig 

bedömning i ämnet Idrott och hälsa   

De teman som utkristalliserat sig under rapportens sista frågeställning är rektors syn på 

förutsättningarna kring likvärdig bedömning och rättsäkra betyg, det andra temat 

beskriver rektorers syn på ämnet idrott och hälsa och det sista berör ämnets status. 

 

Förutsättningar som ges ämnet idrott och hälsa 

Ämnet ges samma tid som övriga ämnen att samtala inom kollegiet och i möte med 

andra skolenheter. Stora enheter med fler lärare i ämnet har större möjligheter att 

samtala än lärare som arbetar ensamma på sin skolenhet. 

 

Vi hade påbörjat så att man satt ämnesvis över skolorna och började titta på kraven och 

faktiskt kunde man se att det skiljde sig en del (skratt).  (rektor 2) 

  

På de stora skolenheterna påtalar respondenterna att det i lärararbetslagen finns 

naturliga mötesplatser då skolorna delar undervisningslokal och även lärarrum. 

Trots detta beskriver alla respondenter att det är stor oenighet inom gruppen. De 

har högt i tak och är väldigt ambitiösa men når inte konsensus enligt skolledarna.  
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Vi har diskuterat mycket det här att om du måste göra 10 stycken sit-ups  … det står  ju inte 

men är det som betyder att du ska ha din kropp i balans – ja hur ska vi tolka detta diskussionen 

pågår  skratt.  (rektor 4) 

 

Ämnet saknar nationella prov och flera rektorer påtalar även att bedömningsstöd från 

Skolverket fortfarande saknas i ämnet. Detta finns för grundskolans årskurser. Detta är 

inte unikt för ämnet menar flera gymnasierektorer då de upplever att gymnasieskolan 

som helhet får vänta längre på stöd i olika former från både Skolverket och 

Skolinspektionen.  

 

Idrottslärarna mellan de tre olika skolorna är inte ens där överens och jag tycker också att det 

är jättedåligt att man inte från Skolverket kan komma ut med direktiv dom skulle verkligen 

behöva göra det man har ju gjort det upp till år 9 nu men gymnasiet finns inte med. (rektor 5) 

 

Ämnet fördelas inte lika på de i studien ingående skolenheterna. Några skolor lägger 

ämnet på samtliga tre årskurser medan andra läser kuren klart redan under år 1. 

 

Även friluftsdagar eller idrottsdagar fördelas olika på skolenheterna enligt rektorerna.  

Några har med friluftsdagar och idrottsdagar inom timplanerna för skolan medan ett  

fåtal lägger dessa aktiviteter utanför ämnets garanterade undervisningstid. 

 

Rektorers syn på ämnet idrott och hälsa 

Ämnet beskrivs som ett ämne som både förändrats mycket men som också styrs av 

gamla traditioner som att olika moment skall genomföra. 

 

Det har ju skett en ganska radikal förändring i ämnet för det handlar inte om att syssla med 

bollsport och springa runt och jobba med den biten utan det är många teoretiska moment kring 

hälsa alltså hälsoaspekten så jag tror många missar detta och fortfarande tror att de är ute och 

sparkar boll och får mycket friskvård och tar tid och att det är betygsätta de men det är inte så idag 

så tyvärr där kan jag säga att jag även brister där. (rektor 8) 

 

Idrottslärarna beskrivs som ambitiösa av rektorerna framförallt genom att de låter eleverna 

prova på många olika aktiviteteter, men de uttrycker samtidigt att de uppfattar det som att 

det inom ämneslaget råder olika syn på ämnet.  
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I arbetslaget möts mycket gammalt och nytt och man har svårt att komma överens om visst 

måste man kunna det här för att få betyg visst måste man… (rektor 5) 

 

Respondenterna beskriver på flera olika sätt hur svårt lärarna som undervisar i ämnet 

idrott och hälsa har att fastställa vad man faktiskt ska kunna efter avslutad kurs samt hur 

detta ska bedömas. Rektorerna utrycker att det råder stor osäkerhet men däremot inte 

ovilja att komma framåt. Traditionens makt råder och alla moment som måste göras 

poängteras vid flera tillfällen när ämnet diskuteras. 

 

På en skola beskrivs ämnet sticka ut genom att flera elever inte får betyg trots att rektorn 

beskriver att flera roliga aktiviteter görs men att motivera att delta i de praktiska delarna 

upplevs svårt. Även eleverna som är aktiva på sin fritid inom en idrottsförening är 

svårmotiverade menar rektorn vilket förvånar och beskrivs som en kulturförändring i 

skolans värld.  

 

De deltar på teorin ..men sedan börjar de hosta…de är praktiker och ska arbeta med sina kroppar i 

60 år men ämnet är inte viktigt  från min tid minns jag att det var praktikerna som höll på med 

idrott  det är konstigt.  (rektor2) 

 

Rektorerna beskriver hur ämnet förändrats från att tidigare ha handlat om mäta en 

mängd olika aktiviteter och resultat till ett ämne som skall handla om hälsa, ara lustfyllt 

och ge alla elever möjlighet att finna sin potential. 

 

Ämnets status 

Spontant under intervjuerna säger en del rektorer att de måste erkänna att de inte har 

samma kontroll över ämnet idrott och hälsa som de ämnen som har nationella prov. 

 

Nej jag får nog vara ärlig och säga att jag inte har koll på detta mer än att jag vet att det är väldigt 

få elever som blir underkända.  (rektor 7) 

 

 

Elever som läser på yrkesprogrammen saknar enligt rektorerna generellt oftare betyg i 

ämnet idrott och hälsa vilket samtidigt förvånar dem eftersom de praktiska yrken 

behöver tränade kroppar som ska orka arbeta under många år. Elever som läser 

studieförberedande program beskrivs vara mer medvetna och att de ser till att göra klart 

sina kurser oavsett om man som elev tilltalas av ämnet eller inte. 
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Fler varningar för att inte få betyg i kursen eller ämnet – så kallade F- varningar – 

skickas ut i ämnet idrott och hälsa, medan däremot åtgärdsprogram saknas i ämnets 

kurser enligt de tillfrågade rektorerna.  

 

 ….jag hör ju också att när du ställer frågan och mitt svar kommer att tydligen har inte 

idrottsämnet tillräcklig hög status för att få ett åtgärdsprogram.(rektor 6) 

 

Den så kallade ”pysparagrafen” , nämns som ett verktyg i ämnet för att få fler elever att 

kunna delta på sina villkor och när behov finns plocka bort något kunskapskrav då 

förutsättningarna ser olika ut för eleverna, kulturell bakgrund och 

funktionsnedsättningar nämns som orsaker. 

 

Japp för vi gör speciella upplägg för vissa elever. Vi gör t.ex  med en annan bakgrund som 

inte kan vara med på danslektionerna på det sättet som man kanske ska vara med utan fått 

göra särskilda upplägg. En elev fick t.ex. ha egen musik i hörlurarna i öronen och då gick det 

bra att vara med där inne i lokalen och sedan har vi ju elever som inte ska simma eller vara 

med andra könet och då har vi ju fått lösa det med speciella åtgärder där hjälper ju simhallen 

oss. (rektor 4) 

 

Åtgärdsprogrammen saknas i stor utsträckning i ämnet idrott och hälsa men flera 

rektorer beskriver att man har resurstid där elever som missat att delta på ett moment – 

eller en aktivitet får ta igen detta.  

  

ja gud vilken svår fråga,, ja nöjer mig ju …att kanske inte garanterar likvärdigheten men jag 

märker också att idrottsämnet har blivit det befinner sig vid sidan om alla andra ämnen 

samtalet är unikt i idrottsämnet men det har ramlat ned i ett annat dike skulle jag säga. Dom har 

landat i att olika moment ska göras ett centralt stoff som ska.. som man har oerhört svårt att 

frigöra sig ifrån. …man gör sitt uppdrag som man förväntar sig på en skola men kanske inte 

om man ska utbilda i hälsa som man framför allt gör. (rektor 6) 

 

Speciellt gäller det simning som det tycks råda stor oenighet om huruvida alla ska vara 

med. Citatet ovan pekar på att ämnet idrott och hälsa både tillåts och förväntas vara 

annorlunda än andra ämnen. Rektorerna ger uttryck för att likvärdigheten inte är lika 

viktig och att det finns ett större friutrymme när det gäller förhålla sig till kursplaner och 

regelverk i jämförelse med andra ämnen. Avslutningsvis får en av responderas uttalande 

visa på att ämnet idrott och hälsa har problem med likvärdig bedömning och rättsäkra 

betyg. 
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Jag kan ju säga att på den skola jag var på tidigare så var det nog svårare att få ett 

högre idrottsbetyg än på den fina skolan som ligger….” (rektor 3) 

 

 

8 Analys och diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras undersökningens metod. Därpå följer analys och diskussion 

av resultatet utifrån studiens syfte och de teorier som presenteras tidigare. Efter 

metoddiskussionen är kapitlets struktur baserad på rapportens fyra frågeställningar.  

Nyinstitutionell teori används för att visa hur de normativa och kulturella faktorerna 

påverkar rektorerna i deras tolkning av de regulativa villkoren om likvärdig bedömning 

och rättssäkra betyg.  

  

 

8.1 Metoddiskussion 

Att valet av forskningsmetod kom att bli kvalitativt var att jag redan i tidigt stadium på 

det klara med. Jag såg det nödvändiga i att möta respondenterna öga mot öga för att 

verkligen förstå deras tankar. Vid en djupintervju ges tillfälle att förtydliga 

frågeställningarna så att respondentera svarar på de frågor som avses samtidigt som 

möjligheterna till att följa upp frågorna leder till reflektion. 

 

Det empiriska materialet samlades in via ostrukturerade intervjuer vilket betyder att 

även följdfrågor kunde ställas till informanterna. Resultatet kan sannolikt bli ett annat 

än det som här framkommer om man gör om undersökningen då antalet rektorer inte var 

fler. Några långtgående och generaliserbara slutsatser går därför inte att dra. Syftet i 

studien var inte att generalisera resultatet utan att se om det finns mönster att finna 

bland informanternas svar. Studiens resultat visar på en variation i svaren, men 

samtidigt finns en överensstämmelse som i flera fall pekar åt ett gemensamt håll.      

En kvantitativ metod kunde, om underlaget varit tillräckligt stort inneburit en möjlighet 

till större generaliserbarhet.  

  

Tiden som det tar att samla in data och sedan transkribera materialet är omfattande. 

Fördelen med att arbeta med empiri i form av intervjuer gör att det blir levande och man 
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kommer in i det genom att både lyssna och skriva men nackdelen är processen är 

tidskrävande. Fördelarna är också att det ger en djupare förståelse och som intervjuare 

får du chans att ställa följdfrågor. Samtidigt innebär intervjuer både större utrymme för 

tolkningar och påverkan på respondenterna (Bryman 2008) jämfört med andra metoder.   

Ett sätt att undvika det och höja reabiliteten i studien skulle vara om respondenterna fått 

ge återkoppling på transkriberingarna och tolkningarna, vilket jag inte gjort. 

 

Min roll i undersökning med de erfarenheter och de kulturella villkor som jag lever med 

har givetvis färgat intervjuerna. Förförståelsen kan vara både en nackdel och en fördel 

(Bryman 2008). Mina kunskaper i ämnet idrott och hälsa samt de föreställningar som 

jag med mina olika roller har anammat gör att undersökningen inte är objektiv utan 

mina frågor och även mina tolkningar påverkas av min bakgrund. Att analysera 

materialet helt utan denna påverkan är inte rimligt, men en bild av de villkor som råder 

för de i intervjuen ingående respondenter ger förhoppningsvis en bild av nuläget på 

dessa skolenheter. 

 

8.2 Likvärdighet och rättssäkerhet 
 

Rektorerna ger uttryck för en förtunning av begreppet likvärdighet och begränsar det till 

att alla elever ska ha rätt att nå målen för godkända betyg oavsett vem som bedöms och 

av vem. Rättvisa uppstår när bedömning av kunskapskravet har samma värde och ger 

alla elever lika betyg utifrån samma prestation. Den förtunning som Wahlström (2010) 

anger handlar om alla elevers rätt att nå målen vilket rektorerna påtalar.   

 

Regulativa villkor 

Rättssäkra betyg är i synnerhet relaterade till de regulativa villkoren, men det finns 

också kulturella villkor som enligt respondenterna medför att skolan inte vill försvåra 

för eleven att till exempel komma in på en gymnasieutbildning. Skolorna kan utifrån 

utsagorna sägas manipulera med de regulativa villkoren som enligt Scott (2008) kan 

vara båda tvetydiga och tolkningsbara och utnyttja det friutrymme som då skapas (se 

Berg 2011). Samtidigt medför detta arbetssätt att pedagogiska insatser gällande elevens 

kunskapsutveckling skjuts på framtiden och kanske åläggs en annan skola och 

organisation. Den aktuella skolan kan å sin sida uppleva fördelar på kort sikt med detta 

arbetssätt då det inte längre medför några extra utgifter som är behäftat med denna elev. 

Det ger underlag för en tolkning att det är möjligt för skolorna att åsidosätta de 
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regulativa villkoren när de så passar dem och styrker den förskjutning i 

likvärdighetsbegreppet som Englund & Quennerstedt (2008) beskriver som innebär att 

likvärdighet reduceras till att säkerställa att det viktiga är att ge elever möjlighet att 

uppnå godkändnivå.  

 

Rektorerna ger också uttryck för att de regulativa villkoren inte framstår som 

konsistenta genom införandet av Gy11, ny skollag och nytt betygssystem. Enligt Scott 

(2008) har de regulativa villkoren en stor betydelse för vilka regler som ska gälla och 

om rektorerna är skeptiska mot dem så kan de istället motverka det önskade beteendet. 

Rektorerna menar bland annat att ändrade förutsättningar medförde att antalet sökande 

till yrkesprogrammen minskade drastiskt över hela landet, vilket försvårat arbetet på 

skolorna. De ger också uttryck för att deras formella möjlighet att sätta betyg på 

eleverna är något som de vill undvika att göra trots att det skulle kunna öka 

möjligheterna till både likvärdiga och rättssäkra betyg. De regulativa villkoren att utföra 

denna tjänsteutövning är något rektorerna vill undvika men å andra sidan är de försiktigt 

tveksamma om lärarna sätter likvärdiga och därmed rättsäkra betyg. Rektorerna är 

aktsamma i sina uttalanden och värnar om sina medarbetare trots att risken alltså finns 

att några av lärarna inte sätter rättssäkra och likvärdiga betyg. 

 

Rätten att kunna överklaga betyg visar också att det friutrymme som Berg (2003) på 

olika tolkningar av de regulativa villkor som skollagen ställer. Rektorernas olika sätt att 

se på rätten att överklaga betyg är ytterligare ett exempel på det friutrymme som Berg 

(2003) menar finns i tolkningen av de regulativa villkoren i skollagen. Rektorerna har 

olika uppfattningar och gör olika, några ändrar betyg andra gör det inte, om det inte är 

ett felskrivet betyg. Vad en rektor gör i detta avseende varierar med den enskilde 

rektorns synsätt, men tycks påverkas också av de kulturella villkor som råder på 

skolenheten. Utsagorna pekar på att efterföljsamheten av de regulativa villkoren på sätt 

och vis är upp till den enskilda rektorn att avgöra. De kulturella villkoren på den egna 

skolan ger utrymme för omtolkning av regler och rutiner utan att de ifrågasätts, ”det är 

så det är” (Eriksson-Zetterqvist et.al 2006).  Rektorernas ovilja att lägga sig i 

betygssättningen kan förstås utifrån respekten mot lärarprofessionen och lärarnas 

autonomi, men samtidigt pekar det på en risk att rättssäkerheten äventyras när de 

kulturella och normativa villkoren tar överhanden. 
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De regulativa villkoren som styr rektorsuppdraget beskrivs av rektorerna i denna studie 

som övermäktiga, de tvingande tryck som finns på rektorer gör att de känner att de inte 

kan leva upp till dessa villkor. De ska skapa förutsättningar för lärarna att lyckas med 

sitt uppdrag men att de inte når ända fram. Rektorerna framhåller att en anledning är att 

vara chef inom många områden och att det pedagogiska ledarskapet får härmed stå 

tillbaka. En anledning till att kraven på rektorerna känns övermäktigt kan härledas till 

att det inte enbart handlar om att säkerställa att de regulativa villkoren följs utan de 

måste också visa resultat gentemot andra skolor. Den marknadsanpassning och 

konkurrens som blivit en del av den vardagen rektorerna ska hantera riskerar att i likhet 

med vad flera forskare visar (se Selghed 2004; Korp 2006; Tholin 2006; Bergman 2007; 

Wedin 2007) försvåra säkerställandet av likvärdiga och rättssäkra betyg. Mot den 

bakgrunden är det inte så konstigt att tolkningen av de regulativa villkoren styrs av 

kulturella och normativa villkor för rektorerna.  

 

 Normativa villkor 

Rektorerna anser att reformen Gy11 medfört oordning på skolorna. Resultaten pekar på 

att det finns en obalans mellan regulativa och normativa villkor. Reformen antogs före 

det att kursplaner och stöd för bedömning hade utformats av myndigheten. 

Konsekvensen av detta blev stor osäkerhet hos samtliga aktörer. Hos rektor som skulle 

ge lärarna rätt förutsättningar och för lärarna som skulle informera eleverna om vad som 

skulle krävas för de olika betygsstegen. Att de regulativa villkoren inte var konsistenta 

med de normativa villkoren påminner mycket om det dubbla huvudmannaskap mellan 

stat och kommun som Gustavsson (2013) beskriver. I detta fall handlar det om att de 

regulativa villkoren och de normativa villkoren inte samspelat vilket skapat problem för 

både rektorer och lärare att utföra sina uppdrag.  Det har inneburit att rektorerna 

tenderar att lägga ansvaret på lärarna för att likvärdig och rättsäker bedömning sker. Det 

bör råda en samverkan mellan de regulativa villkoren och de normativa men rektorerna 

påtalar att det även finns kulturella krafter som medverkar. Dessa kulturella krafter kan 

stödja de normativa villkoren men kan likaväl försvåra en implementering. De kulturella 

villkoren är starka, det är denna trygghet som lärarna tycks välja att hålla fast vid när 

organisationen är kaotisk, det vill säga när de normativa villkoren är svåra att tolka 

enligt lärarna men även rektorerna. 
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De ämnen som har Nationella prov och som används i den samhällsdebatt där PISA 

undersökningar och OECD-rapporter talar om den svenska skolans resultat har högre 

prioritet och blir de normativa villkor som rektorerna förhåller sig till. 

 

 

Kulturella villkor 

Även om de regulativa och normativa villkoren är de samma så finns skillnader mellan 

skolor utifrån kulturella villkor vilket får till följd att eleverna inte bedöms på ett sådant 

sätt att deras betyg blir jämförbara och därmed likvärdiga. Resultatet ger underlag för en 

tolkning att det på de olika skolorna finns det som Scott (2008) beskriver som 

subjektiva övertygelser och gemensamma uppfattningar som tas för givna. Rektorerna 

tycks till viss del vara medvetna om detta, men de uttrycker ingen synbar strävan efter 

att arbeta med att förändra de kulturella villkoren för att på så sätt stärka likvärdig och 

rättssäker betygssättning.  

 

Resultaten ger också underlag för en tolkning att vissa ämnen och ämnesföreträdare har 

ett större friutrymme än andra när det gäller följsamheten gentemot regulativa och 

normativa villkor och detta märks inte minst i den diskussion som idrottslärarna har och 

där de inte kan komma överens om vad som ska ingå i ämnet. Den osäkerhet som 

skapas av att en ny reform har s med förändrade regulativa och normativa villkor 

påverkar lärarna som enligt rektorerna i studien tappat självförtroende. 

 

Lärarna har svårt att komma till konsensus om vad undervisningen ska innehålla och 

rektorerna menar att diskussionerna i arbetslagen tillåter att det är högt i tak men trots 

det kommer man inte fram till ett gemensamt beslut. Anledningarna kan vara flera men 

en möjlig förklaring står att finna i de kulturella villkoren som tar sig uttryck i att de 

käpphästar som var och en av lärarna själv har och bevaka med intresse. Lärarna arbetar 

med en görakultur som är mycket stark. De nya normativa villkoren det vill säga de 

kursplaner som  har tagits fram i samband med Gy 11 verkar få stå tillbaka. 

 

Beskrivningen som rektorerna gör av ämnet idrott och hälsas centrala innehåll och de 

kunskapskrav som finns i läroplanerna är en bild som är starkt påverkad av vad lärarna i 

ämnet på skolenheten beskriver. Bilden som beskrivs stämmer varken med de 

normativa villkor som finns i den tidigare läroplanen Lpf94 eller nuvarande Gy11, men 

däremot har den stora likheten med den bild forskningen ger av betygssättning i ämnet 
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idrott och hälsa (Redelius, Larsson & Fagrell 2005; Redelius 2007; Tholin 2006; 

Redelius & Hay 2009, 2011; Annerstedt & Larsson 2010; Svennberg et.al 2014).  

Det kan förstås utifrån att de inre processerna som påverkas av ett yttre kulturellt 

ramverk (Scott 2008). De kulturella villkoren blir dominerande utifrån lärarnas syn på 

ämnet och vad de anser eleverna ska lära sig. Det yttre kulturella ramverket i form av 

samhällsdebatten som finns kring skolan och ämnet idrott och hälsa men även den 

debatt kring folkhälsan kan ses i rektorernas uttalande och blir de normativa villkor som 

rektorerna förhåller sig till, men inte lärarna.  Detta accepteras av rektorerna och trots att 

de till viss del förhåller sig kritiska till detta väljer de att låta kulturella villkor dominera 

ämnet även om det påverkar både likvärdighet och rättssäkerhet.  

 

Isomorfism 

Både normativa och kulturella villkor samverkar med tvingande och mimetiska krafter 

utifrån det som också benämns som isomorfism (Eriksson-Zetterqvist 2009). Den 

tvingande isomorfismen syns via de inspektioner som genomförs utifrån regulativa och 

normativa villkor som staten fastslagit. Detta utlöser i sin tur mimetiska tryck på 

organisationerna.  

 

Ett annat exempel där det mimetiska trycket märks är när arbetslagen genomför 

samrättning av de nationella proven. De regulativa och tvingande krafterna från 

Skolverket gör att det mimetiska trycket inom arbetslagen påverkas. 

 

Kompetensen hos såväl vissa lärare som hos en del rektorer inom området betyg och 

bedömning är alltså inte på den nivån som den borde i och med den nya reformens 

införande.  Det finns därmed förklaringar vilket gör att rektorerna känner att det är fel 

att föra över allt ansvar på lärarna.   

 

Resultaten pekar på att både imiterande krafter och normativa krafter (Eriksson-

Zetterqvist 2009) verkar på fältet. Den osäkerhet som rektorerna ger uttryck för när det 

nya betygssystemet och bedömningskraven ska införas har inneburit att det skapats 

nätverk mellan skolor för att öka förståelsen för de nya kunskapskraven och för att 

diskutera begreppen likvärdiga och rättssäkra betyg. Skolorna imiterar varandra och 

skolornas gemensamma strävan efter att definiera vad som är giltigt blir på så sätt 

normerande.  
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När organisationer är osäkra tenderar de till att härma varandra avsiktligt eller 

oavsiktligt (Di Maggio och Powell 1983). De olikheter skolorna vill visa upp och som 

ska sträva till att för att nå konkurrensfördelar minskar därmed då skolorna allt mer 

kommer att likna varandra. Skolverket håller delvis i taktpinnen och vägleder genom 

allmänna råd för att påskynda förändringstakten och styra densamma. Denna strävan att 

efterlikna varandra kan förstås som ett uttryck för isomorfism som en 

överlevnadsstrategi. Det tvingande tryck tillsammans med normativa och mimetiska 

tryck på organisationen kan ge den avsedda effekt som reformen har och behöver inte 

vara en nackdel ur aspekten att nå likvärdiga och rättsäkra betyg (Scott 2008). Det 

ideala tillståndet som rektorerna framhåller som önskvärt innebär att elever bedöms på 

samma sätt för sin prestation oavsett vem som gör denna bedömning. Detta stämmer 

däremot inte alltid med den verklighet som rektorernas ger uttryck för i intervjuerna. De 

menar att lärare ibland vill hjälpa elever för att de ska komma in på ett 

gymnasieprogram. Rektorerna anser att det är de kulturella skillnaderna mellan 

grundskolorna som är avgörande och att detta blir tydligt när eleverna börjar studera på 

gymnasiet.  

 

Skolorna kan mot dessa utsagor sägas manipulera med de regulativa villkoren till 

förmån för grundskolans kulturella villkor i syfte att hjälpa eleverna att komma in på 

gymnasiet. Den nyinstitutionella teorin förklarar just att individers handlande inte alltid 

är rationella utan till stor del bygger på känslor och antaganden (Scott 2008).  

Grundskolan och gymnasiet kan ses som olika organisationsfält som inte tillräckligt 

homogena vilket leder till att betygen från grundskolorna inte upplevs likvärdiga av 

rektorerna.   

 

Införandet av lärarlegitimationen har setts som positivt av flera av rektorerna då det 

höjer lärarnas professionalitet. Samtidigt så väcker legitimationen frågor som gör att en 

del rektorer menar att de regulativa villkoren som var tanken med legitimationen 

urholkas. De regulativa villkoren skulle kunna påverkas om en brist på legitimerade 

lärare uppstår på en skola. Ett tvingande tryck skulle kunna göra gällande att för att 

skolan som organisation ska leva vidare så måste de regulativa villkoren tolkas på detta 

sätt. 
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Rektorerna pekar på att det finns en stor osäkerhet bland idrottslärarna om vad 

undervisningen ska innehålla och vad de faktiskt ska bedöma. Innehållet i kursplanerna 

och den tolkningsfrihet som lärarprofessionen har beskrivs av rektorerna som 

otillräcklig. Detta samtidigt som rektorerna tycker att idrottslärarna är ambitiösa gör att 

frågor uppkommer om vad som ska känneteckna en professionell yrkesutövare med 

tjänstemannauppdraget att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg. Hur stort friutrymme är 

möjligt i en verksamhet som har ett myndighetsuppdrag att leva upp till?   En möjlig 

förklaring är att det har blivit ett för stort avstånd mellan de regulativa och normativa 

villkoren vilket har lett till att utrymmet för de kulturella villkoren att ta över har ökat. 

En annan är att det inte tidigare har funnits i professionens kultur att bli så styrd och 

kontrollerad.  

 

Med de regulativa och normativa villkoren i ryggen har rektorerna möjligheter att skapa 

en diskussion som tar sin utgångspunkt i kursplanerna och inte i första hand om vad 

som borde vara med. Med en sådan diskussion förd av den pedagogiska ledaren kan 

lärarna initialt visa på den kunskap som rektorerna menar att lärarna besitter. När 

rektorn initierar samtal där intressekamp och makt lyser med sin frånvaro till förmån för 

en professionellt baserad diskussion utifrån styrdokumenten ökar förståelsen för vad 

undervisningen ska innehålla. Därmed har också ett steg närmare tagits vad som faktiskt 

ska bedömas. Därmed skulle de normativa villkoren få en mer framskjuten plats.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 – hur länge arbetat som rektor? Hur stor enhet? Utbildning? Vilka program? 

Grundutbildning? Andra skolor? Andra arbeten? Etc 

Begreppen 

Vad lägger du i begreppet likvärdig bedömning? 

 Rättsäkra betyg? 

Rektors arbete med betyg och bedömning 

Hur beskriver rektorer att de arbetar med bedömning och betygsättning utifrån skollag 

och andra författningar? 

Hur ser du på sitt ansvar kring betyg och bedömning? 

Lärarnas arbete 

Hur beskriver rektorerna lärarnas arbete med betyg och bedömning? 

Hur ser rektor på de allmänna råden som ges ut av skolverket? 

 Förutsättningar 

Hur beskriver rektor att Implementeringen av den nya reformen som genomfördes 1 juli 

2011 – fler kunskapskrav och fler betygssteg? 

Hur skapar rektor förutsättningar för detta arbete?   

Uppföljning 

Hur beskriver rektor att likvärdig bedömning sker på deras enhet? Hur 

kontrollerar/säkerställer de detta? 

Hur vet du att du/din skola om er betygssättning är likvärdig? 

Hur följer du upp detta arbete? 

De NP provens roll i bedömningsarbetet? 

 

Idrott och hälsa 

Hur gör ni med ett ämne som idrott och hälsa där det ej förekommer NP? Vilken är 

skillnaden jämfört med ex. SV? Hur ligger din enhet till i ämnet idrott och hälsa? 

Friluftsdagar inom timplan eller utanför? 

Hur informeras eleverna om hur betyg och bedömning går till i sv och i idrott och 

hälsa? Likheter skillnader?(rektors uppfattning) Åtgärdsprogram etc. 

Bedriver din enhet något utvecklingsarbete kring betyg och bedömning – hur i så fall 

Känner du som rektor att du har makt att tolka delar kring betyg och bedömning och 

driva detta på din skolenhet? Känner du några begränsningar kring arbetet med just 

betyg och bedömning? Andra möjligheter och/eller begränsningar? 

 

 

 

 

 


