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Abstrakt 

År 2011 gjordes olika ändringar inom skolan och ett exempel på det var införandet av en 

ny läroplan för grundskola och gymnasium. Med den nya läroplanen infördes ett nytt 

betygsystem med sex nya betygssteg, A - F, som innehåller “mellanbetyg” som inte funnits i 

de tidigare systemen och som är mindre tydligt definierade än övriga betygsgrader. Syftet 

med studien var att öka förståelsen för betygssättningen och förutsättningarna för en 

likvärdig betygssättning i idrott och hälsa 1, genom att undersöka hur lärare resonerade 

kring betygssättning av betygen B och D. I studien genomfördes semistrukturerade 

intervjuer med lärare på olika skolor som undervisar i idrott och hälsa 1. Empirin från 

intervjuerna analyserades sedan utifrån likvärdighet och läroplansteori. Studiens resultat 

visade att lärare resonerar att mellanbetygen B och D kan användas vid enskilda 

kunskapskrav eller vid en sammanvägning av kunskapskraven till ett slutbetyg. Lärare 

tolkade läroplanens formulering om till övervägande del på ett kvalitativt, kvantitativt och 

holistiskt sätt. Slutsatsen är att lärarna använder mellanbetygen på olika sätt och vid olika 

tillfällen varför förutsättningarna för en likvärdig betygsättning blir sämre. Det leder till att 

de mål om likvärdighet som skollagen har, inte uppnås, eftersom att utbildningen inte kan 

sägas vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.  
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Inledning 

Betyg är något som de flesta kopplar samman med skolan. Trots det har betygssättning 

under en längre tid inte haft någon framträdande roll i lärarprogrammet. Först i och med 

att lärarprogrammet reformerades 2011, lyfter regeringen fram betyg och bedömning som 

en central del i den nyinförda utbildningsvetenskapliga kärnan (Prop 2009/10:89). Samma 

år kom en ny läroplan för grundskolan och gymnasiet och då sjösattes ett nytt 

betygssystem med fler betygsnivåer. Betygen IG, G, VG och MVG ersattes med F-E-D-C-B-A. 

Tydliga kriterier finns angivna för betygen E, C och A och för att erhålla ett av betygen 

krävs att man uppfyller samtliga kunskapskrav på den kvalitativa nivån. För att nå 

mellanbetygen D och B krävs att eleven nått nivån under med samtliga kunskapskrav samt 

att den till övervägande del når betyget ovanför (Lgy11). Med ovan nämnda reformer i 

åtanke väcktes frågor hos oss, hur blir likvärdigheten i skolan när läroplaner ändras och 

hur tolkar lärarna de nya direktiven kring betygssättningen? 

 

Debatten kring det nya betygssystemet har cirkulerat kring svårigheten att få ett A och 

tolkningen kring värdeord i läroplanen. Något som inte diskuterats är hur lärarnas 

betygssättning av mellanbetygen fungerar och hur tolkning av formuleringen till 

övervägande del ser ut, detta trots att riktlinjerna har varit sparsamma och att det första 

stödmaterialet dök upp 2012 (Skolverket 2012a). En samstämmig tolkning av 

betygssystemet och betygssättnings praxis är en förutsättning för en likvärdig skola 

(Tholin 2006). Här finns en kunskapslucka som studien ämnar bidra till att fylla. 

 

Då vi studerade ämnet Idrott och hälsa på lärarutbildningen upplevde vi att det fanns en 

stor spridning bland kunskapskraven och att det är mycket som ska behandlas i varje kurs. 

Ämnet har över tid förändrats i sin karaktär och har genom sin historia haft influenser av 

gymnastik, idrottsrörelse och nu hälsa, vilket avspeglar sig i ämnets syfte (Sandahl 2011). 

Lärarens tolkning av hur viktiga kunskapskraven är i kursen, får en viktig roll i 

betygssättningen då eleven inte till fullo når E, C eller A och läraren måste göra en 

bedömning om de kunskapskrav eleven till övervägande del når betygssteget ovan (Lgy 11). 

Vi tyckte därför att lärare i ämnet Idrott och hälsa var ett intressant studieobjekt. 
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Vi vill att denna studie ska kunna läsas av politiker och lärare i allmänhet, men framförallt 

av lärare i ämnet idrott och hälsa. Att studien sedan kan vara en grund till en diskussion hur 

betygssättningen av mellanbetygen B och D går till samt bör gå till, för att öka 

samstämmigheten på och mellan skolor. Vi ämnar inte ge rätta eller felaktiga svar eller 

utreda vems ansvaret är, utan enbart skapa förståelse som en plattform för ett vidare 

arbete inom såväl forskning, politik och bland lärare. På så sätt vill vi bidra med att öka 

förståelsen kring likvärdigheten i betygssättningen på och mellan skolor. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen kring förutsättningarna för en likvärdig 

betygssättning i idrott och hälsa 1, genom att undersöka hur lärare resonerar kring betygen 

B och D.  

 

Frågeställningar 

 

● Hur förstår lärarna att de ska använda betygen B och D? 

 

● Hur påverkar lärarnas förståelse av betygen B och D förutsättningarna för en 

likvärdig betygssättning? 
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Bakgrund 

Sedan Lgy11 introducerades har vi inte hittat några studier kring hur betyg och 

mellanbetyg sätts och det finns en begränsad mängd forskning som riktats mot lärarnas 

förtrogenhet kring hur betygen i praktiken ska sättas. I bakgrunden beskrivs därför 

översiktligt vad betyg är och hur betygssättningen ska fungera enligt Lgy11 samt problem 

som uppstått kring likvärdighet i betygssättningen utifrån ämnet idrott och hälsa. 

Problemen som presenteras nedan utgår från det tidigare betygsystemet, då det från 2011 

är så pass nytt att det inte publicerats några omfattande studier. 

 

Betyg och betygssättning 

Vad är betyg? 

Betyg är ett standardiserat skriftligt summativt omdöme kring elevernas prestationer i 

skolan och som sätts efter avslutad kurs. Betyg används som urvalsinstrument, för att ge 

elever och föräldrar information om hur eleverna ligger till, kontrollera vad eleven kan, 

motivera eleven i studierna samt för att disciplinera eleverna att följa skolans och 

samhällets normer (Nordgren et al. 2012). 

 

Betygen är sedan 1994 mål och resultatstyrda, vilket innebär att betyget sätts utifrån vilka 

faktiska kunskaper eleven har. En elev i Östersund som har betyget E ska ha motsvarande 

kunskaper som en elev i Lund med betyget E i samma kurs. Betyg ska sättas på ett 

likvärdigt sätt och därför regleras betygssättningen centralt utifrån skollagen, 

skolförordningen, läroplanen och kursplanerna (Nordgren et al. 2012). Läroplanen anger 

att betyg “uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 

kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiearbetet” (Lgy11, 14). 

Läraren ska dessutom “utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs” (Lgy11, 15) och 



 4 

läraren ska “utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt 

utvärdera varje elevs kunskaper” (Lgy11, 15). 

Betygssättning och betygssystemet enligt Lgy 11 

År 2011 implementerades det nu rådande betygssystemet med sex betygsnivåer, A-F, där F 

är underkänt. Läroplanen definierar tydliga krav för nivåerna E, C och A. Lärarna 

rekommenderas därefter att väga samman underlaget för bedömning först till respektive 

kunskapskrav och därefter till ett kursbetyg (Skolverket 2012a). 

 

För att nå ett E, C eller A krävs att eleven uppfyller kriterierna för det betygssteget inom 

samtliga kunskapskrav. Då elevens kunskaper motsvarar olika betygsnivåer inom olika 

kunskapskrav, ska läraren först utreda vilken kvalitativ nivå (E, C, A) eleven till fullo fyller. 

Läraren ska sedan avgöra om de kvalitéer som ligger över det betyget motsvarar det 

överliggande kunskapskravet (E, C, A) till övervägande del. Läraren ska till exempel sätta 

ett D om eleven ligger på ett E och till övervägande del når C (Skolverket 2012b). 

Kunskapsprofilerna hos eleverna med betygen B och D varierar alltså mellan olika elever. 

Avsikten är att bedömningen ska göras utifrån lärarens professionalitet och ska vila på 

vilket kunskapskrav som väger tyngst utifrån centralt innehåll och ämnets syfte 

(Skolverket 2012a, Skolverket 2012b).  

 

Skolverket (2012a) skriver följande om formuleringen till övervägande del: 

“Frågan läraren vill få besvarad när han eller hon genomför analysen är om de kunskaper 

som eleven visat på det överliggande kunskapskravet motsvarar de tyngdpunkter som 

anges i det centrala innehållet och i syftet... Om det är i dessa centrala delar som eleven har 

uppfyllt det överliggande kunskapskravet kan det uppväga att en större del av textmassan, 

rent visuellt, inte är uppfylld.” (s. 16) 

 

Skolverkets skrivning visar tydligt att lärare ska göra en bedömning om vad som är 

viktigast i kursen utifrån centralt innehåll och syfte samt att alla kunskapskrav inte är lika 

värda vid betygssättningen av mellanbetygen. Ett praktiskt exempel som Skolverket 

(2012a) lyfter fram kring hur man kan göra angående detta, är att det som motsvarar en 
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större del av undervisningens innehåll som då vilar på kursens syfte och centrala innehåll, 

kan vara av större vikt vid betygssättningen.  

 

Införandet av betygsstegen B och D  

Selghed (2004) uttryckte i sin avhandling kring det dåvarande betygssystemet att den 

svaga punkten var att antal betygssteg var för få samt att det vore bättre med fler 

betygssteg. Det blir då mer rättvist eftersom betygen visar exakt var eleven ligger till 

kunskapsmässigt. Mer än tre nivåer gick att urskilja i elevernas kunskaper och stegen var 

därmed otillräckliga. Då regeringen införde den nya betygsskalan 2011 var syftet att 

förtydliga för lärarna vad de ska bedöma samt att ge elever och föräldrar mer information 

om hur eleverna ligger till. Eftersom betygsstegen skulle bli fler, var tanken att betygen 

skulle bli mer precisa och rättvisa. Införandet av mellanbetygen skulle skapa en ökad 

motivation hos eleven till att jobba mot det övre betygssteget eftersom det med detta 

system förväntas upplevas mer lättillgängligt att nå (Prop 2008/09:66). 

 

Införandet av mål och resultatstyrningen 

När det relativa betygssystemet år 1994 byttes ut mot det mål och resultatstyrda 

betygssystemet ledde det till en tumultartad omstrukturering. Det blev tumultartat 

eftersom politiker, lärare, rektorer och skolor inte tolkade den nya läroplanen på samma 

sätt och lärare saknade struktur, metod och stöd för att veta hur de skulle göra (Tholin 

2006, Selghed 2004, Riksrevisionen 2004). Det resulterade i att elevernas betyg skiljde sig 

åt; mellan klasser, ämnen, lärare, skolor och kommuner. Skillnaderna var större än att de 

gick att förklara utifrån olika elevprestationer (Riksrevisionen 2004).  Ansvarsfördelningen 

var otydlig mellan politiker, myndigheter och lärare som alla ansågs bära hela eller delar av 

ansvaret för skolans bristande funktion och likvärdighet (Tholin 2006, Hyltegren 2014). 
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Utvärdering och arbete mot en ökad likvärdighet 

År 2003 fick Riksrevisionen i uppdrag att utreda skolan och de konstaterade 2004 att 

skolan inte är likvärdig och att staten måste ge lärarna mer utbildning och stödmaterial för 

att säkra en likvärdig betygssättning. De nationella proven bör öka i omfattning samt att 

ansvarsfördelningen kring skolan måste genomarbetas och förtydligas (Riksrevisionen 

2004). Riksrevisionen följde 2011 upp 2004 års utvärdering kring likvärdighet i 

grundskolan och konstaterade då att målen kring likvärdighet i betygssättningen ännu inte 

nåtts. Resultatet av utvärderingen visar att stödresurserna inte nått fram till de lärare som 

sätter betyg. Det väckte frågan om att ytterligare förtydliga ansvarsuppdelning mellan 

skolmyndigheterna, för att inte ansvaret skulle falla mellan stolarna. Riksrevisionen menar 

att lärarnas förutsättningar för att sätta sig in i nytt stödmaterial och att sätta likvärdiga 

betyg begränsats av faktorer som tid och kollegiala samtal kring bedömning 

(Riksrevisionen 2011). Skolverket har sedan 2003 tagit fram mer stödmaterial; 

kommentarmaterial, bedömningsexempel, videoexempel, allmänna råd och nationella prov 

för att stödja och underlätta för lärarna i betygssättningen (Skolverket 2011). Allmänt 

kring betygssättningen har det, efter införandet av Lgy11, kommit ut följande stödmaterial: 

- 2012: Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan  

- 2012: Betygsskalan och betygen B och D - en handledning 

I ämnet idrott och hälsa har det utkommit:   

- 2012: Bedömningsstöd i form av bedömnings exempel och video exempel riktat till 

högstadiet årskurs 7-9. 

- 2012: Bedömningsstöd i form av bedömnings exempel och video exempel riktat till 

årskurs 6. 

- 2014: Bedömningsstöd med bedömningsexempel till kursen Idrott och hälsa 1 för 

gymnasiet. 

(Skolverket 2015) 

I flera ämnen har det tillkommit nationella prov för att öka likvärdigheten, det finns dock i 

nuläget inga nationella prov i idrott och hälsa (Skolverket 2015).  
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Problem med bedömning och betygssättning 

Betyg som inte är baserade på kunskapskraven 

När lärare uttrycker vad de grundar sina betyg på, innehåller dem många gånger faktorer 

som inte utgår från kunskapskraven (Redelius & Hay 2012, Young 2011, Tholin 2006). När 

lärare uttrycker på vilken grund de sätter betyg kan de ibland inte svara på frågan varför 

en elev erhåller ett betyg, bara att det känns rätt, vilket är ett uttryck för en internalisering 

av kriterierna. Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) har kommit fram till att 

internaliserade kriterier påverkar betygssättningen även då läraren följer kunskapskraven, 

att lärarna inte alltid är medvetna om vilka kriterier de utgår ifrån och att det saknas 

metoder för att synliggöra dem. De internaliserade kriterierna sammanfattas av Svennberg 

et al. (2014) genom att eleven förväntas vara aktiv, ta ansvar för sitt eget lärande och vara 

delaktig i att skapa en god lärandemiljö. Borkhart beskrev det redan 1994 att det är en 

blandning av elevens attityder, ansträngningar och måluppfyllelser (Borkhart 1994 

refererad i Svennberg et al. 2014). Svennberg et al. (2014) konstaterar 2014 att inte 

mycket har förändrats. I vissa fall motsvarar betyget upp till 50 % av faktorer som inte 

handlar om måluppfyllelse (Annerstedt & Larsson 2010, Young 2011). Lärarna själva har 

svårt att förklara vad som väger tyngst vid betygssättningen och vid Svennbergs et al. 

(2014) undersökning konstaterades de att det många gånger var andra faktorer än vad 

lärarna själva ansåg viktigt som vägde tyngst. 
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Ämnets olika traditioner spelar in 

När Redelius, Fagrell och Larsson (2009) studerat bedömning och betygssättning drar de 

slutsatsen att lärare påverkas av de normer som finns i ämnet och på skolan då de ska 

avgöra vad som värderas som högt och lågt. De visar att idrottsämnet är delat mellan två 

traditioner, den prestationsinriktade från idrottsrörelsen och den läroinriktade från skolan. 

Eftersom betygsättningen inte enbart bygger på läroplanens formulering får prestationer 

större betydelse än vad de bör ha utifrån styrdokumenten vilket till exempel resulterar i att 

pojkar i större utsträckning har högre betyg än flickor. Det borde enligt Redelius 

m.fl.(2009) och Skolverket (2005) vara mer lika om kursplanen följdes. 

 

Kursinnehåll saknas i undervisningen 

Vid betygssättningen i idrott och hälsa kan elever få ett betyg fast de inte klarat av samtliga 

kunskapskrav då det inte berörts i undervisningen. I den nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 granskades idrottsämnets måluppfyllelse. Det ansågs då 

anmärkningsvärt att så många som en tredjedel av eleverna saknade kunskaper som finns 

angivna i kursplanen samt att eleverna kunde få ett högre betyg fastän de inte klarade av 

alla kunskapskraven (Skolverket 2005). I betygssättningen i idrott och hälsa värderar 

lärare fysisk aktivitet och ett aktivt deltagande som den viktigaste grunden för betyget 

(Skolverket 2005, Annerstedt & Larsson 2010). 

 

Kunskapskraven är otydligt formulerade  

 Användandet av mål och resultatstyrning kräver tydliga kunskapskrav, om kraven är för 

diffusa fungerar de varken som styrning av skolan för politikerna eller som riktlinjer att 

jobba efter för lärarna (Hyltegren 2014 & Selghed 2004). Kraven i läroplanen från 1994 har 

kritiserats för att vara otydliga och därmed skapa olika tolkningar och en låg likvärdighet 

(Skolverket 2004, Riksrevisionen 2004, Annerstedt & Larsson 2010, Hyltegren 2014). 

Hyltegren (2014) beskriver det som att politiker, skolledare och lärare hamnat i en 

position av vanmakt där ingen känner att de har kontroll över situationen. 
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När kursplanen saknar tydliga riktlinjer blir det ett nytt handlingsutrymme för lärarna som 

själva tvingas tolka och styra ämnet i den riktning de vill (Redelius & Hay, 2012).  

Annerstedt och Larsson (2010) har studerat hur lärare tolkar syfte och mål med ämnet 

idrott och hälsa samt vad de bedömer som viktig kunskap. De konstaterade i sin studie att 

det inte finns någon systematik eller likhet varken mellan olika lärare eller mellan olika 

skolor. Det leder till att undervisningen och bedömningen skiljer sig åt och likvärdigheten 

minskar (Skolverket 2004), vilket även Tholin (2006) konstaterar i sin avhandling, där han 

studerat hur lokala bedömningsmatriser förhåller sig till varandra och till kunskapskraven. 
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Metod  

I metoddelen redogörs de för hur studien genomfört. Till att börja med beskrivs vilken typ 

av metod som använts och hur den valts, därefter vilka avgränsningar som gjorts av urvalet 

och sökningar i fältet. Slutligen beskrivs det hur genomförandet av studien gick till och hur 

hänsyn tagits till de forskningsetiska riktlinjerna. 

 

Val av metod 

För att studera hur lärare i ämnet idrott och hälsa förstår begreppet till övervägande del har 

vi valt att undersöka hur de resonerar kring begreppet. Då lämpar sig en kvalitativ 

intervjumetod eftersom att en kvalitativ ansats ger möjlighet till en fördjupning i individen 

och dennes resonemang (Bryman 2011). För att kunna jämföra intervjuerna med varandra 

krävs ett systematiskt tillvägagångssätt och för att komma nära och förstå respondenterna 

krävs individanpassning och flexibilitet varför en semistrukturerad intervjuform användes. 

I den här studien innebär det att intervjuguide med fastställda frågor använts (se bilaga 1), 

och att det funnits utrymme för intervjuaren att i intervjusituationen kunna utveckla och 

fördjupa frågorna (Bryman 2011). För att stärka och fördjupa resonemangen ytterligare 

användes en kortare enkät som diskussionsunderlag och för att triangulera resultatet från 

intervjun. Enkäterna står inte för sig själva och presenteras inte heller som ett eget resultat, 

utan syftade till att vara ett komplement till intervjun för att förtydliga respondentens svar 

och perspektiv (Bryman 2011). 

Urval 

Studieobjektet i denna studie är lärare i idrott och hälsa 1 som har erfarenhet av det nya 

betygssystemet. Studien avsåg att undersöka om det finns olika resonemang därför 

intervjuades enbart en lärare från varje skola. En större samsyn förväntades av lärare på 

samma skola eftersom samarbete kring bedömning rekommenderas av Skolverket (2011). 

Samma princip gäller till viss del även inom kommunerna, då lärare i idrott och hälsa i vissa 

fall träffas någon gång per termin för att samverka inom ämnet. I och med detta har en 

geografisk spridning till olika kommuner eftersträvats bland respondenterna. I studien 

deltog lärare från fem olika kommuner i Norrland och åtta olika skolor. 
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För att få tag i lärare söktes mailadresser på skolornas hemsidor varefter mail skickades 

med ett missivbrev (se bilaga 2) till dessa adresser. Det skickades direkt till lärarna om det 

var möjligt, i annat fall genom administrationen på skolorna. Då det funnits nummer till 

lärarna på skolornas hemsidor har lärarna kontaktats via telefon för att följa upp mailet. 

För att få tag i lärare till intervjuerna användes även de personliga kontakter som fanns 

sedan tidigare, från praktikperioder, egen skolgång och via tidigare studiekamrater. Totalt 

kontaktades 38 lärare via mail varav 9 tackade ja.  

 

Valet av litteratur har avgränsats till att endast innehålla litteratur från de senaste 20 åren. 

Framförallt har den litteratur som behandlar perioden från 1994 då mål och 

resultatstyrningen infördes i Sverige samt på en litteratur som berör en likvärdig 

betygssättning använts. Målet har varit att hitta litteratur som rör själva 

betygssättningsprocessen snarare än bedömningen vilket visat sig vara svårt. Sökningen 

har gjorts utifrån sökorden grading, betygssättning, physical education, idrott och hälsa, 

equivalence, likvärdighet, Sweden och Sverige. Sökningar har gjorts i ERIC efter peer 

reviewed, Google schoolar och Umeå universitetsbiblioteks allmänna sökfunktion. 

Litteratur har även funnits genom en kedjesökning av litteratur, till att börja med Selghed 

(2004) och Tholin (2009) samt utifrån de artiklar som funnits genom sökprocessen.   

 

Genomförande 

Intervjufrågorna 

I arbetet med intervjuguiden (Se bilaga 1) har syftet varit att försöka vända och vrida på 

studiens frågeställningar för att få olika angreppsvinklar och därmed grundligt täcka av 

området (Bryman 2011, Dalen 2008). Områdesprincipen har använts genom att intervjun 

börjat med mer generella frågor för att sedan gå in på djupet och mer specifika 

frågor(Dalen 2008). Syftet med intervjupplägget (se bilaga 1) var att först skapa en 

bakgrund och kontextuell förståelse, komma igång och prata samt få en tydlig ingång i 

ämnet (Bryman 2011). Det innebär att många frågor även riktar sig mot tillämpningen av 
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betygssättningen av betygen B och D. Fokus i intervjun ligger dock på de specifika frågorna, 

eftersom det är de resonemangen studien ämnar undersöka. På slutet används en mer 

generell nivå av frågor för att ge respondenten chansen att kunna föra ett mer generellt 

resonemang kring betygsättning. 

 

I arbetet med frågorna eftersträvades öppna, icke ledande frågor, som är lätta att förstå och 

som ger respondenten anledning att utveckla och i vissa fall exemplifiera sitt svar (Dalen 

2008, Bryman 2011). Ju öppnare frågorna är, desto mer uttömmande och nyanserade svar 

går det att få, vilket ökar möjligheten att förstå lärarnas resonemang. Det ger respondenten 

möjlighet att ge svar som inte förutsatts, vilket blir viktigt då det är lärarna som jobbar med 

betygssättningen, som är experterna (Bryman 2011). Det ger också en bättre 

helhetsförståelse kring hur lärarna tolkar ämnet.  En risk med öppna frågor där det inte 

finns en tydlig struktur och självklara följdfrågor är att intervjuerna skiljer sig åt från gång 

till gång och mellan olika intervjuare. 

 

Enkäterna 

Utformningen av enkäterna grundade sig i det exempel på tillvägagångssätt för 

betygssättning som Skolverket (2012a) beskriver i sitt allmänna stödmaterial Betygsskalan 

och betygen B och D - en handledning. Där läraren först summerar hur eleverna lyckats i de 

enskilda kunskapskraven för att därefter väga ihop kunskapskraven till ett slutbetyg i 

kursen. Därför utgår enkätfrågorna från hur respondenterna värderar olika kunskapskrav 

vid en sammanvägning till ett slutbetyg (Se bilaga 3). I utformningen av enkäterna 

användes förenklingar av kunskapskraven för att få en mer användarvänlig och 

lättöversiktlig enkät. För att lärarna i studien skulle vara säkra på vilket kunskapskrav som 

åsyftades fanns kunskapskraven för kursen idrott och hälsa 1 (Lgy11) tillgängliga som stöd 

under intervjuerna. Enkäterna användes i intervjun som ett diskussionsunderlag för att 

stärka och förtydliga respondenternas resonemang samt till att efteråt förtydliga dessa och 

jämföra olika svar. 
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Genomförande av intervjuer 

I studien utfördes en testintervju med en lärare för att testa frågorna och för att låta 

intervjuarna träna på intervjusammanhanget samt den tekniska utrustningen (Bryman 

2011, Dalen 2008). Efter testintervjun förtydligades frågorna och ordningen i 

intervjuguiden strukturerades om för att få ett bättre flyt i intervjusituationen. 

 

Vid intervjutillfällena användes en diktafon för att spela in samtalet eftersom 

ljudinspelning rekommenderas av Bryman (2011) och Dalen (2008). Det ger möjlighet att 

fokusera på samtalet och frågorna under intervjun. Det går då att lyssna på intervjun i 

efterhand för att säkerställa och transkribera svaren. Nackdelen med ljudinspelning kan 

vara att respondenten uppfattar diktafonen som ett störande objekt, men vi bedömde den 

risken som liten eftersom frågorna var av en okänslig karaktär. 

 

Två personer genomförde intervjuerna var för sig eftersom det ur ett tidsperspektiv 

effektiviserade intervjuprocessen. Det blev också ett rationellt upplägg eftersom 

intervjuerna genomfördes över ett stort geografiskt område. Att vara två intervjuare och 

att använda öppna frågor medför en risk att intervjuerna sker på olika sätt och därför inte 

går att jämföra med varandra. För att undvika det har intervjuarna genomfört testintervjun 

och de första två intervjuerna tillsammans och sedan fört en kontinuerlig diskussion kring 

intervjusituationerna.  

 

Plats och tid för intervjuerna bestämdes i samråd med respondenterna. Intervjuerna hölls 

på lärarnas respektive skola i enskilda grupprum för att intervjun skulle kännas enkel att 

delta i för respondenten samt att det skulle vara en miljö där läraren kunde känna sig trygg 

och prata ostört. Intervjuerna varade mellan 35 och 50 minuter. Intervjuerna har följt den 

semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 1) och intervjuarna har eftersträvat att ha ett 

öppet sinne för att försöka förstå och sätta sig in i respondenternas perspektiv för att ställa 

relevanta följdfrågor och att se till intervjun svarat mot studiens frågeställningar(Bryman 

2011).  
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Bearbetning av material 

Transkribering 

För att ha intervjusituationen färskt i minnet och kunna göra bästa möjlig tolkning 

transkriberades intervjuerna i direkt anslutning till intervjutillfället, vilket också ger en 

möjlighet att sätta sig in i och få ytterligare perspektiv på respondentens svar (Dalen 

2008). Hur transkriberingen av ett material görs är beroende på hur det är tänkt att 

användas och vilket studiens syfte är (Bryman 2011). Eftersom vår studie undersöker 

lärares resonemang gjordes avgränsningen att transkribera allt som sagts under intervjun 

men att utelämna stakningar eller små ord som inte har betydelse för texten, exempelvis 

“öhm” och “liksom”, då detta tolkats som talspråk och ger läsaren ett förvirrat och otydligt 

intryck av respondenten. Bakgrundsfrågorna har sammanfattats i transkriberingen och 

inte heller skrivits ut. 

 

Kodning 

Efter att intervjun transkriberats har intervjuerna lästs och bearbetats oberoende av 

varandra, för att skapa utrymme för olika tolkningar, varefter intervjuerna diskuterats 

ordentligt. Transkriberingarna sorterades och strukturerades först genom att markera och 

färgkoda de stycken som berör studiens frågeställningar och sedan genom att sätta teman 

på dessa stycken. Syftet var att hitta skillnader och likheter mellan svaren för att kartlägga 

olika egenskaper och dimensioner av resonemang och knyta dessa till frågeställningarna. 

De olika svaren jämfördes med varandra och parades ihop för att hitta likheter i grunden 

till deras resonemang (Dalen 2007), vilket resulterade i kategorier som representerar olika 

sätt att resonera både kring när mellanbetyg sätts och hur begreppet till övervägande del 

tolkas. Dessa kategorier var; vid varje enskild uppgift och vid slutbetygen samt kvalitativt, 

kvantitativt och holistiskt. Kategorierna från kodningen kommer att användas som 

rubriker för att strukturera resultatet. 

 



 15 

De forskningsetiska principerna    

I studien togs hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) genom 

att respondenterna i ett mail informerats om studiens syfte samt tillfrågats om deltagande 

(se bilaga 2). Vid intervjutillfället informerades respondenterna om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde bryta, välja att inte svara på en fråga, eller att under 

eller efter intervjun, be oss att inte använda hela eller delar av materialet. De informerades 

också om att deras namn och skolor skulle förbli anonyma och att intervjuerna enbart 

skulle användas i vetenskapligt syfte. Intervjuerna har bandats på diktafon och 

respondenterna har varit införstådda i detta. Som vetenskapsrådet (2002) rekommenderar 

så har alla respondenter erbjudits att få ta del av studiens resultat. 
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Teori 
I teoridelen beskrivs teorierna likvärdighet och läroplansteori som använts för att analysera 

empirin. Teorierna har valts för och syftar till att skapa förståelse för hur lärarnas sätt att 

resonera hänger ihop med den faktiska betygssättningen och med strävan mot en likvärdig 

betygsättning. De två teorierna passar väl ihop då de hjälper till att lyfta perspektivet från 

den här studien och sätta dem i större perspektiv vilket krävs för att svara på studiens 

syfte. I teoridelen beskrivs teorierna först därefter hur de har använts i studien. 

  

Likvärdighet  

Likvärdighet är ett populärt begrepp som kommit att användas och förstås på en rad olika 

sätt. Eftersom studien riktar sig mot skolan används styrdokumenten som en 

utgångspunkt. Skolan har ett mål om likvärdighet som i skollagen lyder: “Utbildningen 

inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 

var i landet den anordnas” (SFS 2010:800). Enligt skolans värdegrund ska alla ha lika 

möjligheter oavsett kön, etnisk, social eller geografisk tillhörighet (Skolverket 2011). 

Betygssättning är en viktig del av en likvärdig skola eftersom det är en förutsättning för att 

kunskaper ska kunna jämföras med varandra och användas som ett urvalsinstrument. 

Betygssättning är en myndighetsutövning och ska därför vila på en objektiv grund 

(Riksrevisionen 2011).  

  

Riksrevisionen definierar likvärdighet som “att ett visst betyg i ett visst ämne 

representerar likvärdiga (inte samma) kunskaper oavsett var i landet det har satts eller 

vilken lärare som satt det” (Riksrevisionen 2004, 63). Vidare listas några vanliga strategier 

för att mäta likvärdighet; 

● Att undersöka förutsättningar för likvärdighet genom till exempel utbildning, 

samverkan, erfarenhet eller yttre påtryckningar. 

● Att undersöka hur likvärdig bedömningen är genom att till exempel se hur olika 

lärare oberoende av varandra sätter betyg på samma elever eller att jämföra elever 

med samma betyg. Ett annat alternativ är att undersöka vilka kriterier läraren 
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bygger sin bedömning på, både dokumenterade och egna samt att studera på vilka 

grunder eleverna uppfattar att de blivit bedömda. 

● Att undersöka hur likvärdiga betygen är genom till exempel betygsstatistik. Att hitta 

avvikelser som verkar oförklarliga oberoende av lärare, pedagogisk idé eller 

elevunderlag. Avvikelserna bör sedan studeras mer ingående för att hitta orsaken 

till variationen (Riksrevisionen 2004) 

  

Läroplansteori 

I läroplanen anges de regler och riktlinjer om hur skolans verksamhet ska se ut. “Med 

formulerad läroplan avses här de föreskrifter som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen 

som ska studeras, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller för 

undervisningen och vilket innehåll ämnena ska ha” (Linde 2012, 23). Ett sätt att se på 

läroplanen kan vara att den är en av många faktorer som påverkar vad undervisningen ska 

innehålla, det vill säga att läroplanen inte styr allt utan är “något önskvärt” som Linde 

(2012, 55) uttrycker. Ju tydligare och striktare ramar läroplanen har desto större blir 

möjligheterna att ha kontroll på vad som anses lämpligt att göra i undervisningen eller 

betygssättningen (Linde 2012). Forskning kring styrning av skolan har gått från att 

använda ett perspektiv med staten som centrum och skolan som periferi, till att skolan och 

lärarna skall stå i centrum. Lundgren och Lindensjö (Tholin 2006) delade in styrningen av 

skolan i två olika arenor, formuleringsarena och realiseringsarenan. Linde (2012) har 

vidareutvecklat modellen genom att dela upp formuleringsarenan i två delar, en 

formuleringsarena och en transformeringsarena. I studien används tre arenor, 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. 

  

Formuleringsarenan 

På formuleringsarenan tar riksdag och regering fram underlag till, och fattar beslut om de 

lagar, mål och riktlinjer som ska gälla för skolan. Det sker genom dokument som 

exempelvis läroplanen, skollagen och stödmaterial (Tholin 2006, Linde 2012). Dessa 

förordningar kan vara mer exakta och tydligt formulerade eller mer öppna, beroende på 
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formen av styrning. Sedan 1994 har skolan varit mål och resultatstyrd, vilket inneburit att 

man styrt resultat snarare än innehåll. Utvecklingen har gått från tydligt exakt formulerade 

riktlinjer mot mer öppna (Tholin 2006, Linde 2012), vilket öppnat upp för en ökad 

tolkningsbarhet på transformeringsarenan. 

  

Transformeringsarenan 

På transformeringsarenan analyserar och tolkar lärare, rektorer och kommuner det som 

formulerats på formuleringsarenan, det är bryggan mellan det som formulerats och det 

som senare genomförs. Analysen och tolkningen formar praktiken. Skolverket (på 

formuleringsarenan) uppmuntrar aktörerna att samarbeta för att skapa ett samförstånd 

kring hur genomförandet bör se ut. De producerar också stödmaterial och statistik för att 

hjälpa aktörerna på transformeringsarenan i tolkningsprocessen. Utifrån tolkningen på 

transformeringsarenan skapar läraren till exempel sin bedömningspraktik, 

bedömningsmallar och matriser samt examinationsformer (Linde 2012). 

 

Realiseringsarenan 

På realiseringsarenan möts lärare och elever och det är där eleven bedöms och betygssätts. 

Läraren betygssätter eleven utifrån hur den tolkat betygssättningen på 

transformeringsarenan. Det sker i ett samspel med eleven, där denne kan påverka 

betygssättningsprocessen. Föräldrar kan till viss del inverka genom att vilja vara med och 

diskutera och ifrågasätta betygssättning. Läraren är skyldig att kunna visa sitt underlag för 

betygssättningen, om så efterfrågas. Det är på realiseringsarenan som processen avslutas 

då ett slutbetyg sätts (Linde 2012). 

 

Samstämmighet 

Lindensjö och Lundgren (2000, refererad i Tholin 2006) anser att arenorna i verkligheten 

inte är eniga, att direktiven från formuleringsarenan inte sker likvärdigt på 

realiseringsarenan. En anledning till detta är att det på realiseringsarenan finns många 
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andra faktorer som inverkar på betygsättningen. En studie på transformeringsarenan 

lämpar sig väl eftersom det är möjligt att förstå styrdokumenten lika och därmed ha 

samma utgångspunkt i betygsättningen. Att undersöka förutsättningarna för likvärdighet, 

är samma som statliga myndigheter använder för att utvärdera likvärdighet. Att titta på hur 

det faktiska genomförandet ser ut på realiseringsarenan skulle vara väldigt komplext, dyrt 

och omfattande (Riksrevisionen 2004). 

 

Läroplansteori kan användas för att förstå hur både bedömning och undervisning hänger 

ihop med styrdokumenten. För att sätta läroplansteori i ett större perspektiv kan vi 

använda oss av samstämmighet, översatt från engelska “alignment”, som kan beskrivas hur 

väl styrdokument, undervisning och bedömning hänger ihop. En hög samstämmighet 

innebär att det är samma saker som står i styrdokumenten som sedan behandlas på 

lektionen och sedan bedöms samt att de olika delarna ska styra varandra och därmed 

stärka varandra (Näsström 2008). När Tholin (2006), Linde (2012), Lundvall & Meckbach 

(2008) använder sig av läroplansteori studerar de framförallt undervisningsinnehållets 

relation till styrdokumenten, i den här studien lyfts betygssättningens relation till 

styrdokumenten fram. 

 

Teorierna som analysmetod 

I studien har förutsättningarna för likvärdighet undersökts. Förutsättningar för 

likvärdighet har i studien definieras som att det ska gå att göra lika flera gånger av en 

enskild lärare samt att det ska gå att göra lika flera gånger av olika lärare. Studien avser att 

undersöka om resonemangen ger förutsättningar för en likvärdig betygssättning både i sig 

själv och i relation till varandra. För att avgöra det analyseras om resultatet kan variera 

beroende på perspektiv mellan samma eller olika lärare då de bedömer samma elev. 

  

Läroplansteori hjälper till att förstå hur de teoretiska konstruktionerna med de olika 

arenorna hänger ihop, och vilka konsekvenser olika tolkningar på formuleringsarenan kan 

få för genomförandet på realiseringsarenan. En utgångspunkt är att när de olika arenorna 

kring betygssättning är samstämmiga så finns det förutsättningar för en likvärdig 
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betygssättning. En förutsättning för att få en likvärdig betygssättning av betygen B och D på 

realiseringsarenan är i det här fallet att lärarna på transformeringsarenan tolkar 

styrdokumenten kring begreppet till övervägande del på formuleringsarenan lika, vilket i 

praktiken innebär att de vid en betygssättning tänker och gör på samma sätt. Tolkas 

begreppet till övervägande del olika, kommer lärarna göra olika och resultatet kommer 

med stor sannolikhet bli olika. Den här studien undersöker om olika lärares resonemang 

kring betygssättning bygger på en likartad tolkning av styrdokumenten, om så är fallet 

anser vi att det finns en förutsättning för samstämmighet mellan de olika arenorna och en 

förutsättning för likvärdighet. Den faktiska likvärdigheten på realiseringsarenan kan dock 

fortfarande påverkas av en rad andra ramfaktorer, där tolkningen och användningen av 

begreppet till övervägande del enbart är en del. 

 

 

  

Figur 1- Läroplansteori - Ett sätt att resonera med olika resultat. 

 

Figur 1 visar att ett sätt att resonera på transformeringsarenan kan sedan bli olika på 

realiseringsarenan, det vill säga att resonemanget skiljer sig mellan samma och olika lärare 

och från gång till gång och därför inte kan ses ge förutsättningar för likvärdighet. Det som i 

studien definierats ge förutsättningar för en likvärdig betygssättning skulle i den här bilden 

bli en rak pil från formulerings till realiseringsarenan. 
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Figur 2- Läroplansteori - olika tolkningar på transformeringsarenan. 

 

Figur 2 visar hur olika tolkningar på transformeringsarenan, i bilden är dessa tolkningar 

representerade av olika färger, kan ge olika resultat på realiseringsarenan och därför inte 

kan sägas ge förutsättningar för likvärdighet.   
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Resultat 

I resultatdelen presenteras det empiriska materialet från intervjuerna, där nio lärare från 

åtta olika skolor och fem olika kommuner intervjuats. Utifrån kodningen uppstod olika 

svarskategorier, kvalitativt, kvantitativ och holistiskt, dessa används i resultatet som 

rubriker för att presentera empirin. Först presenteras när respondenterna använder 

mellanbetygen i betygssättningsprocessen, därefter de olika perspektiven som används för 

att sätta samman olika kunskapskrav till ett slutbetyg. Slutligen beskrivs hur lärarna 

tolkade likvärdigheten i betygsättningen utifrån mellanbetygen. 

 

När används mellanbetyg? 

I intervjuerna framkom att respondenterna har olika tillvägagångssätt och perspektiv på 

när de ska använda sig av mellanbetygen B och D. Vissa respondenter använder 

mellanbetygen frekvent under kursen, på enskilda uppgifter och delmoment. Andra 

respondenter använder enbart betygen A, C och E under kursen och mellanbetygen sätts 

enbart vid summeringen till ett slutbetyg. Bland respondenterna som sätter betyg på varje 

enskild del kan det låta som för respondent åtta: “..ja det är ju egentligen slutklämmen på 

ergonomidelen.. så där kan den ju få från E till A.. den är uppbyggd så man ska kunna skriva 

nyanserat och med teorier...“.  Det finns även respondenter som sätter mellanbetygen på 

enskilda uppgifter, men som tolkar Skolverket att det inte är tillåtet. Respondent sex 

beskriver: 

“De jag gör är att jag sätter mig efter varje lektion, om det är en lektion man kan bedöma, det är 
inte alltid det är det, så sätter jag mig ner och skriver bedömning på eleverna. Och då gör jag 
som man får göra i sina egna anteckningar, men inte till eleverna som jag har förstått det. Det 
är att använda alla betygsstegen, även b och d [...] Det har jag skrivit ut till elever också. Jag 
tänker om jag var elev, så skulle jag vilja veta hur jag låg. Om jag låg mellan betygsstegen, eller 
om det var chanslöst för mig att komma högre eller så där” (Respondent sex)  

 

Respondenterna motiverar detta tillvägagångssätt utifrån hur de tolkar Skolverket och som 

i citatet ovan utifrån en formativ tanke om att de vill ge information om hur eleverna ligger 

till kunskapsmässigt och för att skapa motivation. För respondenterna som istället 

använder mellanbetygen enbart vid ett slutbetyg kan det istället låta som respondent fem 

uttrycker det “Vi tänker oss så här. Om vi pratar olika betyg och betygssteg så, så resonerar 
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vi som så att, jamen vi har tre, vi har tre stycken betyg, och leka med. Och sen när vi sätter 

slutbetyget, det är först då som det börjar bli intressant med mellanbetyg”. Respondenter 

motiverar sitt agerande framförallt utifrån Skolverket men också utifrån att det är nog 

komplext att skilja de tre betygsnivåerna E, C och A åt i den faktiska 

bedömningssituationen.  

 

Bland respondenterna finns det också en som valt att inte använda några betyg förrän de 

satt ett slutbetyg. Respondent nio beskriver det så här: “Vi pratar inte betygbokstäver 

gärna innan de blir slutet av kursen då utan vi pratar hög och låg nivå liksom…” 

 

Hur förstås begreppet till övervägande del 

I genomgången av respondenternas svar framträder flera olika sätt att definiera och 

använda sig av formuleringen till övervägande del. De olika tolkningarna har utifrån 

bearbetningen av materialet delats in i tre övergripande sätt att resonera; kvalitativt, 

kvantitativt och holistiskt. Perspektiven tangerar varandra till viss del, att använda sig av 

ett perspektiv utesluter inte heller att använda sig av andra. 

 

Kvalitativa perspektivet 

Det kvalitativa perspektivet i den här studien innebär att respondenterna inte räknar 

mängden kunskapskrav, utan vilka kunskapskrav som motsvarar det högre och det lägre 

betygsnivå. Det avgör om eleven till övervägande del når betyget ovanför och därmed vilket 

betyg eleven får i slutbetyg. Respondent ett beskriver sitt sätt att sätta mellanbetygen som: 

“För B och D så tänker vi, ja men som sagt, vi tittar på helheten, på alla krav, hur långt har de 
nått. Och viktar några utav dem som viktigare. Så vi kan rent säga att du kan inte få ett B om 
du inte har rörelsefärdighet A till exempel [….] Vi har ju två ganska tunga bitar på teorin, vi 
har ett prov i träningslära och så har vi den här analysen av träningsprogrammet som vi gör 
muntligt nu, så en utav dom vill vi att dom ska ha. En teoretisk del för B, alltså för det 
överstigande och då även för D då. Så en praktisk färdighet för den övre nivån och en 
teoretisk färdighet utav dom som vi lägger tyngre vikt på” (Respondent ett) 

 

I det här resonemanget är kunskapskraven olika värda. Vissa delar värderas av 

respondenterna som tyngre vid en betygssättning av mellanbetygen. Utifrån intervjuerna 
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framkommer två olika sätt att motivera varför ett kunskapskrav bör värderas högre än ett 

annat, utifrån hur stor del av undervisningstiden de motsvarar och utifrån hur de tolkar 

centralt innehåll och syfte i kursen. Dessa två sammanfaller ofta. Respondent fyra beskriver 

hur hen tolkar Skolverket och värderar olika kunskapskrav: 

“Men enligt Skolverket då, det man lägger mycket tid, det kan ju få lite mera tyngd när vi 
sätter mellanbetygen. Så säg att man har jobbat väldigt mycket med träningslära och hur 
träning påverkar kroppen, då har man gjort både ett träningsprogram i ettan i styrketräning 
och sen i tvåan då de har valt styrketräning eller kondition eller rörlighet, så får ju det en 
större tyngd än om man kanske har jobbat med ta exemplet ergonomi. Idrottsaktiviteter gör 
man ju väldigt mycket, nästan allt man gör är idrottsaktiviteter och då väger ju det tungt 
också, om det då ska bli D eller B. “ (Respondent fyra) 
 

Här är undervisningstiden det centrala. Flera respondenter som utgår från 

undervisningstiden menar att den styrs av det centrala innehållet och syftet. De lyfter även 

upp andra faktorer som inverkar på undervisningstiden, som elevgruppen, geografi, 

ekonomi, material och lärarens kompetens och preferenser. Respondent tre anser också att 

olika kunskapskrav väger olika tungt vid en sammanvägning, men motiverar istället 

skillnaderna utifrån hur hen tolkar kursens syfte:  

”ja men vi har diskuterat denna fråga rätt mycket med våra kolleger för att ibland kan en 
elev vara jätteduktig praktiskt [... ]men är kanske teoretiskt väldigt svag. Då är vi överens 
om det här att det är ett praktiskt ämne. Vi går mer på praktisk prestation eller praktiskt 
aktivitet, det man gör, än teoretiskt.. “ (Respondent tre) 

 

Det framgår här, liksom i andra respondenters utsagor, att ämnet har en praktisk kärna 

varför det bör väga tungt vid en bedömning om en elev till “övervägande del” når ett betyg. 

Enkäterna visar att “kroppslig förmåga”, vilket kan anses mer praktiskt än andra 

kunskapskrav, väger tungt vid en sammanvägning. Vissa går så långt som att de kräver att 

det praktiska krävs för att kunna få det högre betyget. Respondent sex beskriver relationen 

mellan teori och praktik som 30/70 %, detta baserat på information från en representant 

från skolverket. Många lärare kopplar samman praktiskt med kunskapskravet som handlar 

om rörelseförmåga.  

 

Enkäterna från de respondenter med ett kvalitativt perspektiv stämmer till stor del 

överens med varandra, men de skiljer sig i värderingen av kunskapskravet kring egen och 

andras säkerhet där vissa har satt lågt och andra högt. De har alla värderat kroppslig 
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förmåga högt, bedömning av utvecklingsbehov och anpassning av aktiviteter samt 

aktiviteter i naturmiljöer. Det finns enligt enkäten ett samband mellan undervisningstid 

och kunskapskrav hos majoriteten av respondenter med det kvalitativa perspektivet. 

 

Kvantitativa perspektivet 

Det kvantitativa perspektivet innebär att respondenterna tolkar begreppet till övervägande 

del som att det är antal kunskapskrav som ligger på det övre betyget som avgör om eleven 

får ett mellanbetyg. Kunskapskraven väger här lika och då kan sammanvägningen till ett 

slutbetyg beskrivas som respondent fem gör: 

“..då får man en ganska snygg sådan här profil av eleven, ja det här var A, C, A, A, A, C. Och 
då är det ganska enkelt sen. Tycker vi. För är det då övervägande del A och allting är, och 
sen så har vi C på resten, ja men då har vi ett B” (Respondent fem) 
 

Resonemanget får som konsekvens att alla kunskapskrav värderas lika och väger därmed 

lika tungt då respondenterna ska väga ihop kunskapskraven till ett slutbetyg, detta stärks 

av enkäterna där respondenter med ett kvantitativt resonemang anser att alla 

kunskapskraven väger lika vid en sammanvägning. Respondent två beskriver det så här: 

“dom är ju likvärdiga, det är ju ingen värdering i Skolverket riktlinjer kring nått som är värt 
mer eller mindre, utan de är ju nånting som är, när man har gjort den här kursen, då ska du 
besitta dom här kunskaperna som elev […]alla dom här kunskapskriterierna upplever jag är 
lika viktiga i en sammanvägning.” (Respondent två)  

 

Det kvantitativa sättet att resonera motiveras både genom att alla kunskapskraven ska 

väga lika enligt skolverket och att hänsyn redan tagits till kunskapskravens olika tyngd i 

kursen genom att anpassa undervisningstid och kravnivå på kunskapskraven. De 

respondenter som hade en kvantitativt tolkning fanns det inget samband på enkäterna med 

kunskapskravets värde vid en sammanvägning och kravets undervisningstid.  

 

Holistiska perspektivet 

Det holistiska perspektivet innebär att respondenterna motiverar begreppet till 

övervägande del genom att titta på helheten av elevens prestationer istället för att utgå från 

kunskapskraven som enheter. Eleven har kanske färre kunskapskrav som i sin helhet ligger 

på den högre betygsnivån, men respondenten kan då motivera ett högre betyg genom att 
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titta på enskilda uppgifter eller delar i kunskapskravet som drar ner betyget. Respondent 

sju förklarar begreppet till övervägande del: 

”Ja alltså det är ju jättesvårt.  Det är jättesvårt, det är ju på nått vis, mycket anteckningar. 
Man måste, alltså vad ska man säga, så jobbar ju jag, att man försöker och vara så… 

Men har man mycket delar och sådär. Alltså många olika moment, så är de, så, du brukar 
man ändå på nått vis. Det blir lite lättare då, att dom har många olika sätt att visa det på, så 
blir det lättare, att dom både har teoretisk och praktiskt. och visa det på, då är det lättare, 
tycker jag, men att ge nått konkret exempel. Men kör man med sina anteckningar och gör 
det mycket, så blir det lite lättare. Men man ska ju inte påstå att det är lätt alla gånger utan 
det är ju mycket, mycket funderingar, speciellt slutbetyg då är det ju mycket grubblerier, då 
är man ju helt slut..” (Respondent sju) 

 

Här är det svårt att hitta en tydlig struktur. Respondenterna utgår från kunskapskraven i 

planeringen, men vid betygssättningen används inte kunskapskraven som helhet utan olika 

uppgifter lyfts fram. Vissa respondenter använder ett holistiskt perspektiv som ett 

komplement när det är svårt att avgöra vilken nivå som väger tyngst för att få lite mer 

tyngd åt det ena eller andra hållet genom att väga in enskilda uppgifter. Respondent sex 

resonerar så här på en fråga om den skulle sätta ett B om en elev hade majoriteten av 

kunskapskraven på ett A men de praktiska rörelseförmågan på ett C 

Det är ju gränsbukter. Ja, om det är helt, alltså bara C på allt där, och ingenting överväger 
någonting. Det tror jag inte för ett B. Det skulle jag nog inte göra, jag skulle nog vara lite 
mer på det praktiska, att de hade lite mer, högre. Det jag kanske i mina anteckningar 
bedömt B om man säger så, på flera. “ (Respondent sex) 

 

Här används olika praktiska uppgifter för att höja och sänka betyget, vilket blir enklare 

eftersom det finns mer information då respondenten som i exemplet ovan har använt alla 

betygsstegen för att bedöma enskilda uppgifter. Ingen av dessa respondenter motiverar 

varför vissa uppgifter blir viktigare. 

 

Lärarnas perspektiv på likvärdighet 

Respondenterna diskuterade under intervjuerna likvärdighet i betygssättningen. De som 

uttrycker sig kring frågan anser att det är viktigt att lärare samarbetar med att tolka 

styrdokumenten så att det blir en samsyn kring betygssättningen. Några av 

respondenterna uttrycker att de tycker att det görs i en stor utsträckning medan andra 

respondenter anser att det diskuteras men inte lyckas tränga ner på djupet och ta den tid 
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det behövs. Det som framförallt diskuteras och även enligt respondenterna i den här 

studien ses som en av de största svårigheterna, är hur värdeorden och kunskapskraven ska 

tolkas. Respondent fyra menar att ansvaret också borde läggas på att rektorer ska 

informera tydligare vad det är som gäller så att det görs likadant i olika arbetslag och olika 

ämnen. I intervjuerna framkommer erfarenheter av att betygssättningen av mellanbetygen 

görs på olika sätt i olika ämnen. Respondent fyra och fem beskriver en viss frustration över 

att Skolverket inte varit tillräckligt tydliga och att de inte varit konsekventa själva. Till 

exempel skriver de i stödmaterialet att det är i slutet av kursen som mellanbetygen ska 

sättas men att de själva sätter det på nationella prov. Nästan i samtliga intervjuer trodde 

respondenterna att betygssättningen inte skedde likvärdigt på ett nationellt plan, och i de 

övriga fallen ville inte respondenten spekulera i detta. Ingen trodde att betygssättningen av 

mellanbetygen skedde likvärdigt. 

  



 28 

Analys 
I den här delen analyseras förutsättningarna för likvärdighet utifrån lärarnas förståelse av 

hur de ska sätta mellanbetyg, det vill säga när mellanbetyg sätts och hur de resonerat kring 

till övervägande del. Det undersöks om det kvalitativa, kvantitativa och de holistiska 

perspektiven kan ge förutsättningar för likvärdighet genom att koppla ihop studiens 

teoretiska utgångspunkt med studiens resultat. I den här studien är det en likvärdig 

betygssättning som studeras vilket då definieras som; att det ska gå att göra lika flera 

gånger av samma och olika lärare. 

 

Påverkan på likvärdighet beroende på när mellanbetygen 

används 

Vissa lärare resonerar på tranformeringsarenan att mellanbetygen B och D kan sättas efter 

varje avklarat moment eller vid betygssättningen av varje kunskapskrav. Andra lärare i 

studien anser att mellanbetygen B och D enbart ska sättas på ett slutbetyg, och inte på 

enskilda moment. Resultatet i studien visar att lärarna resonerar olika när i 

betygssättningsprocessen de ska använda mellanbetygen B och D. Vilket slutbetyg eleven 

får på realiseringsarenan, skiljer sig åt beroende på vilket tillvägagångssätt läraren har. Då 

läraren sätter mellanbetyg på varje kunskapskrav kan en elev få mellanbetyget B på ett 

enskilt kunskapskrav, eftersom den inte till fullo uppnått A. De lärare som enbart sätter 

mellanbetyg i slutbetyget skulle då sätta betyget C på kunskapskravet, eftersom att eleven 

inte uppnått betyget A. Resultatet blir därmed olika eftersom det är två olika sätt att 

betygssätta eleven. I det ena fallet kräver läraren att eleven faktiskt har A på flera 

kunskapskrav, i det andra kräver läraren istället att man nästan, eller till övervägande del 

har uppnått ett A på fler kunskapskrav. Exakt hur den senare sammanvägningen går till 

beror på om läraren använder ett kvalitativt, kvantitativt eller holistiskt tillvägagångssätt.  

 

Ett exempel där lärarna med olika syn på när mellanbetyg ska sättas på samma elev kan se 

ut som i tabell 1, där vi illustrerat i ett exempel med fiktiva personer. 
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Tabell 1. Exempel på bedömning av samma elev 

Kunskapskrav Björn Emma 

Kroppslig förmåga D E 

Bedömning av utvecklingsbehov och           

anpassning av aktivitet 

D E 

Egen och andras säkerhet E E 

Aktiviteter i naturmiljöer D E 

Livsstilar och kroppsideal D E 

Ergonomi E E 

Bedöma situationen och egen förmåga E E 

 

Björn och Emma är oberoende lärare som tillämpar mellanbetygen vid olika tidpunkter. 

Björn i exemplet har satt betygen B och D även på enskilda delar medan Emma har satt 

enbart E, C och A. Eleven i exemplet presterade till exempel bättre i rörelseförmåga än 

kriterierna för E men nådde inte till fullo kriterierna för C, varför Emma har satt E och 

Björn satt D. Emma skulle sätta ett E i slutbetyg medan Björn skulle sätta ett D oavsett om 

denne använde ett kvantitativt (där flest kunskapskrav motsvarar D) eller ett kvalitativt 

(där de delar som av lärarna i studien bedömdes som viktiga i betygssättningen motsvaras 

av betyget D) tillvägagångssätt.  

 

I studien ansåg en lärare att det är ett stort irritationsmoment i och med att de tolkar 

styrdokumenten olika och att eleverna därmed bedöms olika. Konsekvensen blir att dennes 

elever får lägre betyg än hos någon som sätter mellanbetyg på enskilda delar, vilket stöds 

av vår analys där konsekvenser av de olika sätten att sätta betyg i praktiken innebär att en 

elev med en viss kunskapsprofil skulle kunna få olika betyg av olika lärare. 
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Förutsättningar till likvärdighet inom de olika perspektiven 

Kvalitativa perspektivet 

Det kvalitativa perspektivet innebär att de olika kunskapskraven värderas olika. För att 

olika lärare ska göra på samma sätt krävs att de gör samma värdering av kunskapskraven 

vid en sammanvägning till ett slutbetyg. I resultatet framkommer det att lärarna viktar 

kunskapskraven baserat på antingen tid eller centralt innehåll och syfte, vilket innebär att 

det krävs en hög samstämmighet mellan styrdokument, undervisning och bedömning för 

att få samma resultat i bedömningen av vad som väger tungt. Om det finns en 

samstämmighet kommer likvärdigheten i betygssättningen att bli stor, oavsett vilken av 

dem som används som grund för betygssättningen (Näsström 2008). 

 

Då lärarna i studien fick uppskatta hur tungt de olika kunskapskraven i idrott och hälsa 1 

väger vid en sammanvägning till ett slutbetyg visade resultatet generellt på en stark 

samsyn mellan lärarna med en kvalitativ syn, oavsett vad de baserar sin bedömning på. Det 

pekar mot en relativt lika betygssättningsgrund inom det kvalitativa perspektivet och 

indikerar på en samstämmighet mellan betygssättning och undervisning. Eftersom 

kunskapskraven värderas lika oavsett grund kommer lärarna att göra samma bedömning 

av vad som är viktigt då de ska bedöma om en elev till övervägande del når ett betyg, det 

finns därför förutsättningar inom perspektivet i den här studien att göra en likvärdig 

betygssättning. Till exempel värderas kroppslig förmåga som ett viktigt kunskapskrav och 

därmed viktigt för lärarna i sammanvägningen av kunskapskraven till ett betyg.   

 

Kvantitativa perspektivet: 

En sammanvägning utifrån det kvantitativa perspektivet innebär att läraren först ser vilket 

kunskapskrav eleven till fullo når, för att sedan räkna antal kunskapskrav på den nivån och 

hur många som ligger över. Den nivå som med flest kunskapskrav motsvarar 

formuleringen till övervägande del. Här värderas alla kunskapskraven lika. Det innebär att 

två lärare som ska sätta betyg på samma elev kan göra likadant förutsatt att de behärskar 
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enkel matematik. Det innebär att likvärdigheten vid sammanvägningen blir stor eftersom 

att alla gör på samma sätt. 

 

Holistiska perspektivet 

Lärarna som använder det holistiska perspektivet gör en helhetsbedömning av elevernas 

prestationer och kan höja eller sänka elevens betyg beroende på enskilda kunskapskrav, 

uppgifter eller moment i kursen. Det holistiska perspektivet är inte systematiskt och 

frekvent och det finns inga tydliga explicita riktlinjer hur olika delar ska värderas. I det 

holistiska perspektivet finns det ett större utrymme för en subjektiv tolkning eftersom 

respondenterna har svårt att sätta ord på vad det är som krävs eller ge exempel. Ingen av 

dessa respondenter motiverar varför vissa uppgifter blir viktigare, därför kan 

internaliserade kriterier (Svennbergs et al. 2014) som egna värderingar, erfarenheter, 

relation till eleven eller känsla, få betydelse för hur eleven bedöms och senare hur de olika 

delarna vägs samman. Utan systematik är det omöjligt att jämföra hur och på vilken grund 

lärarna fattar beslut om vad som räknas som till övervägande del. För att två lärare ska 

kunna göra på samma sätt krävs då att de har samma preferenser vilket inte framkommit i 

studien. Det holistiska perspektivet bedöms därför inte i sin nuvarande form kunna ge 

förutsättningar för en likvärdig betygssättning. Om det gick att sätta riktlinjer för hur de 

olika delarna av kunskapskraven ska vägas ihop så att perspektivet systematiserades 

skulle det gå att kunna göra på samma sätt och därmed öka förutsättningarna för 

likvärdighet.  

 

Perspektivens inverkan på betygssättningen 

Här jämförs skillnader mellan olika perspektiv och hur olika sätt att resonera påverkar den 

faktiska betygssättningen samt likvärdigheten i betygen. I tabell 2 beskrivs de olika 

perspektivens relation till kunskapskrav och centralt innehåll och syfte. 
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Tabell 2.  Perspektivens relation till kunskapskrav och centralt innehåll 

Kvantitativt Kvalitativt Holistiskt 

Alla kunskapskrav är lika värda, små 

mål får stor plats 

Vissa kunskapskrav väger tyngre Baseras ej enbart på hela 

kunskapskrav, delar av 

kunskapskrav och enskilda uppgifter 

vägs in  

Centralt innehåll och syfte har ingen 

direkt betydelse för betygssättning 

Centralt innehåll och syfte stor betydelse 

för betygssättning 

Framgår inte hur lärarna relaterar 

till centralt innehåll och syfte.  

 

Den stora skillnaden mellan perspektiven på transformeringsarenan är att i ett kvantitativt 

perspektiv utgår läraren enbart från kunskapskraven medan i ett kvalitativt perspektiv får 

även centralt innehåll och syfte betydelse för betygssättningen. I det holistiska perspektivet 

suddas kunskapskravens betydelse ut, då olika delar ur olika kunskapskrav kan lyftas fram 

som grund för att höja eller sänka ett betyg. Det centrala innehållet och syftets betydelse 

blir svår att avgöra eftersom lärarna hade svårt att precisera vad betygssättningen grundar 

sig på. Alla perspektiven baserar sig på samma kunskapskrav, men kunskapskravens 

betydelse varierar.   

 

I det praktiska genomförandet på realiseringsarenan kommer de olika perspektiven på 

transformeringsarenan till uttryck genom att kunskapskrav får olika betydelse vid en 

sammanvägning. Utifrån ett kvantitativt perspektiv får små kunskapskrav med liten 

representation i undervisningen en stor betydelse och utifrån ett kvalitativt perspektiv får 

andra kunskapskrav en mycket större betydelse. Dessa olika sätt att förhålla sig kommer i 

vissa situationer på realiseringsarenan ge olika resultat vid en betygssättning.  
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Ett exempel på hur resonemangen skulle kunna påverka 

betygssättningen på realiseringsarenan är en elev som 

har en kunskapsprofil som ser ut som den i tabell 3. Där 

illustreras en fiktiv elevprofil med olika kunskapskrav 

samt den betygsnivå eleven uppnått. 

Med ett kvantitativt tillvägagångssätt skulle eleven få ett 

D då den har flest kunskapskrav som motsvarar 

betygssteget C. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt 

skulle eleven istället kunna få ett E då kunskapskravet 

kring rörelsekompetens och att kunna anpassa sin egen 

träning ligger på E och det som läraren bedömer vara 

centralt i kursen eller som varit prioriterat tidsmässigt. 

Med ett holistiskt tillvägagångssätt skulle det kunna bli 

både ett E och ett D då det inte utgår från 

kunskapskraven som helhet och kräver mer information 

om hur eleven presterat på olika delar. 

Tabell 3. Exempel på kunskapsprofil 

Kunskapskrav E C A 

Kroppslig förmåga X   

Bedömning av 

utvecklingsbehov och 

anpassning av aktivitet 

X   

Egen och andras säkerhet  X  

Aktiviteter i naturmiljöer  X  

Livsstilar och kroppsideal  X  

Ergonomi  X  

Bedöma situationen och 

egen förmåga 

 X  

*Indelningen i tabellen motsvarar 

kunskapskraven, se bilaga 4.  

 

 

Slutsatser 

Slutsatsen blir att lärare förstår det som att de ska använda betygen B och D vid olika 

tillfällen, antingen på enskilda kunskapskrav eller när de ska sätta slutbetyg. 

 

Lärare förstår begreppet till övervägande del på tre olika sätt som studien kallats för 

kvalitativt, kvantitativ och holistiskt. En kvalitativ förståelse innebär att kunskapskraven 

kan väga olika och värderas av läraren utifrån undervisningstid eller kursens syfte och 

centralt innehåll. En kvantitativ förståelse av betygssättningen av betygen B och D innebär 

att alla kunskapskrav är lika viktiga och därmed väger dessa lika vid en sammanvägning. 

En holistiskt förståelse innebär en helhetssyn där läraren har svårt att motivera sitt 

tillvägagångssätt och enskilda delar kan få en stor betydelse. 
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Studien syftade också till att svara på frågan hur lärarnas förståelse av betygen B och D 

påverkar förutsättningarna för en likvärdig betygssättning. I studien drogs slutsatsen att 

lärarna använder mellanbetygen på olika sätt varför förutsättningarna för en likvärdig 

betygssättning blir sämre. Om lärare sätter betygen B och D vid olika tillfällen i 

betygssättningsprocessen samt om lärare har olika förståelse av betygen B och D och 

begreppet till övervägande del kan det leda till att elever med samma kunskaper får olika 

betyg. Inom de olika perspektiven fanns det en förutsättning att göra lika i det kvalitativa 

perspektivet (förutsatt att lärare har samma värdering av kunskapskraven utifrån kursen 

idrott och hälsa 1 centrala innehåll och syfte) och i det kvantitativa perspektivet. För att det 

holistiska perspektivet ska ge förutsättningar för en likvärdig betygsättning krävs en ökad 

systematik. 
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Diskussion 
I det här avsnittet sätts studiens resultat i ett större perspektiv genom att diskutera 

resultatet utifrån metod, bakgrund och teori. Här diskuteras betydelsen av studiens 

resultat för en likvärdig betygsättning, om mellanbetygen fyller sin funktion och orsaken 

till att det finns olika tolkningar. Vidare diskuteras urvalets utfall och enkätens utformning. 

Sist ges förslag till vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Den här studien undersöker en ny del av betygssättningen som det saknas tidigare 

forskning och debatt kring. Det är istället tolkningen av kunskapskraven och värdeorden 

som legat i fokus. Det kan uppfattas som galet att sitta och dividera om hur många 

kunskapskrav, eller hur tungt olika kunskapskrav väger om de i verkligheten står för helt 

olika kvalitéter hos eleverna. Den forskning som lyfts fram och hur lärarna under 

intervjuerna diskuterat svårigheter i ämnet, tyder på att denna problematik ännu kvarstår. 

Studiens kunskapsobjekt, betygssättningen av betygen B och D, är emellertid viktig för att 

kunna nå en likvärdig betygssättning. Om lärarna inte förstår hur 

betygssättningsförfarandet ska gå till, finns en risk att det etableras en rad olika 

tillvägagångssätt som kan vara svåra att ändra i efterhand och som leder till olika resultat. 

 

Tanken med införandet av mellanbetygen var att det skulle leda till en ökad information 

och precisering av hur eleven ligger till gentemot målen (Proposition 2008/09:66). Vår 

studie visar att vissa lärare sätter mellanbetygen på enskilda delar och andra enbart vid ett 

slutbetyg. Med betyg på enskilda delar får eleven snabbare mer precis information om hur 

den ligger till. Eleven ska också enligt Lgy11 få veta på vilken grund den bedöms, vilket kan 

bli svårare med fler steg, om lärarna själva har svårt att skilja dem åt och värderar dem 

olika. Att tolka värdeorden för vilka kvalitéter som krävs de olika betygsnivåerna har 

upplevts svårt och gjorts med olika resultat (Annerstedt & Larsson 2010, Hyltegren 2014). 

Det är ett likvärdighetsproblem som Skolverket försöker få bukt med genom ökad 

information och samverkan (Riksrevisionen 2011). Att tydligt kunna urskilja nivåerna 

E,C,A är en utmaning i sig och att införa fler betyg på varje enskild uppgift borde göra det 

ännu mer komplicerat för läraren att skilja betygsstegen åt i den praktiska 
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bedömningssituationen. Att sätta alla betygsnivåer på enskilda delar skulle då innebära att 

likvärdigheten minskar. 

 

I Skolverkets (2012a, 2012b) allmänna bedömningsstöd och stödmaterial kring 

mellanbetygen B och D framgår att läraren vid bedömningen om en elev till övervägande 

del når ett betyg ska utgå från centralt innehåll och syfte i kursen, vilket vi i studien kallat 

för ett kvalitativt perspektiv. Trots det visar resultatet att lärare förstår hur de ska sätta 

mellanbetygen olika, de olika sätten att förstå betygssättningen har vi kallat kvalitativt, 

kvantitativt och holistiskt. Oavsett vilken förståelse lärarna har så argumenterar de med 

skolverkets direktiv som grund. Hur är det möjligt? En förklaring skulle kunna vara att 

problemet ligger i att direktiven på formuleringsarenan är för otydliga. Hyltegren (2014) 

menar att i den situationen upplever lärare och politiker en känsla av vanmakt eftersom 

politiker inte har tillräckliga verktyg att styra skolan och lärare inte vet vad som förväntas 

av dem.  

 

Vi konstaterade också att lärare har olika uppfattningar kring om de ska sätta mellanbetyg 

på enskilda delar eller enbart på kursen som helhet. I det här fallet skulle det kunna röra 

sig om att Skolverket inte formulerat sig tillräckligt tydligt då de inte explicit uttrycker när i 

betygssättningsprocessen mellanbetygen ska användas. I intervjuerna framkom det också 

att lärare tycker att skolverket är inkonsekventa i beskrivningen i hur mellanbetygen ska 

användas då de beskriver ett tillvägagångssätt i ett stödmaterial och ger andra direktiv i 

betygssättningen av de nationella proven. Här kan det finnas anledning att se över och 

förtydliga när i betygssättningsprocessen mellanbetygen ska användas så att det kan göras 

på samma sätt. Vi tycker att direktiven kring hur begreppet till övervägande del ska tolkas 

är tydligt i tilläggsmaterialet och tror därför att förklaring där snarare ligger i brister på 

transformeringsarenan. Riksrevisionens (2011) slutsats om att stödmaterial inte når ut till 

lärarna som sätter betyg och att det inte finns tillräckligt med samverkan kring 

betygssättningen, är en rimlig förklaring även till den här studiens resultat.  

 

De olika förståelserna av begreppet till övervägande del medför att lärarens roll förändras. 

Ur ett kvalitativt perspektiv blir läraren och dennes kompetens att tolka styrdokumenten 
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central i betygssättningen. Läraren får en tydlig ansvar- och maktposition att själv tolka vad 

som anses viktigt eller mindre viktigt i ämnet. Här skapas ett nytt handlingsutrymme 

(Redelius & Hay 2009) som är olika stort beroende på hur tydligt formulerat syftet och 

centralt innehåll är. Vår uppfattning är att kursen idrott och hälsa 1 är en bred kurs med 

mycket innehåll och ett brett syfte varför lärarna står inför en utmaning. Med en 

kvantitativt förståelse minskar lärarens makt vid betygssättningen, då denne enbart ska 

räkna ihop antalet kunskapskrav på respektive nivå. 

 

Ju mer makt lärare har desto större möjlighet har de att lyfta in andra faktorer som grund 

för sammanvägningen och betygssättningen. Svennberg (2014), Redelius & Hay (2012), 

Young (2011) och Tholin (2006) har alla visat att det är ett problem att fler kriterier vägs 

in i bedömningen och betygssättningen. Svaren i studiens enkät tyder dock på att lärarna 

tolkar kunskapskravens vikt vid en sammanvägning relativt lika. Det kan emellertid skilja 

sig mellan transformeringsarenan som studerats i den här studien och realiseringsarenan 

där betyget sätts. På realiseringsarenan är det inte enbart hur lärare förstått direktiven 

kring betygssättning som har betydelse, även ramfaktorer som till exempel elevgrupp, 

föräldrar, skolkultur, ekonomi och fysiska lokaler påverkar lärares beslut.  

 

Ett intressant resultat från vår studie är att enkäter från de lärare med en kvalitativ 

förståelse, indikerar på att det inte spelade någon roll huruvida lärarna utgår från 

undervisnings tid eller centralt innehåll och syfte när de värderar kunskapskraven. Det har 

vi tolkat som ett tecken på en samstämmighet mellan bedömning, undervisning och 

styrdokument. Tidigare forskning har visat att det bland lärare i ämnet idrott och hälsa 

saknas samsyn kring centralt innehåll och syfte (Annerstedt & Larsson 2010) vilket medför 

det finns anledning att ifrågasätta om det faktiskt finns en förutsättning för likvärdighet 

inom det kvalitativa perspektivet. I den här studien användes enkäter som visat hur lärarna 

värderat kunskapskraven som komplement till intervjuerna och inte i ett kvantifierande 

syfte. Denna del i resultatet bör därför ifrågasättas eftersom det är troligare att lärare 

värderar kunskapskraven på olika sätt inom det kvalitativa perspektivet eftersom vår 

studie är för liten för att motbevisa detta. Det innebär då att det finns en 

likvärdighetsproblematik även inom det kvalitativa perspektivet och att arbetet för att 
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skapa en samsyn mellan lärare måste fortsätta för att det ska gå att göra en likvärdig 

betygsättning. 

 

Att betygen B och D sätts på olika sätt innebär att samma elev kan få olika betyg av olika 

lärare. När elevernas betyg används som grund för urval till exempelvis högre utbildning 

påverkas elevernas möjlighet att bli antagna, av hur deras lärare har förstått hur 

mellanbetygen B och D ska sättas. Det leder också till att de mål om likvärdighet som 

skollagen har, inte uppnås, eftersom att utbildningen inte kan sägas vara likvärdig oavsett 

var i landet den anordnas. Om resultaten från denna studie bekräftas av kommande 

forskning, så utgör denna brist på likformighet ett allvarligt problem som bör åtgärdas med 

insatser både på direktiv- och realiseringsarenorna. 

 

Metoddiskussion 

Vi har i studien använt en kvalitativ intervjumetod och samlat in data från nio 

respondenter. Målet var att ha lärare från olika skolor vilket har frångåtts i ett fall. I det 

fallet handlade det om en väldigt stor skola med många idrott- och hälsalärare. Eftersom 

målet var att ha lärare från olika skolor så påverkar det studiens replikerbarhet då studiens 

urval inte följts. Intressant nog var svaren av respondenterna från samma skola inte lika, 

varför det finns anledning att ifrågasätta antagandet om samverkan och samstämmighet 

mellan lärare på samma skola.  

 

I enkäterna som används under intervjuerna ställs en fråga vilket av kunskapskraven som 

väger tyngst i en sammanvägning till ett mellanbetyg. I konstruktionen av enkäten togs 

ingen hänsyn till att vissa kunskapskrav kan anses viktigare för ett D än för ett B och vice 

versa. Vissa kunskapskrav finns inte representerade på alla kvalitativa nivåer, varför de, 

om du utgår från kunskapskraven, är olika viktiga för ett D och ett B, till exempel är kraven 

kring säkerhet i nödsituationer samma för C och A nivån. Detta uttrycks av någon 

respondent som förvirrande. Resultatet säger därför ingenting om B eller D betyget i sig, 

utan blir en samlad uppfattning. Studiens syfte var inte att undersöka hur väl de kan 

kunskapskravens kvalitativa nivåer utan frågeställningen fokuserar på sammanvägningen 
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av olika kunskapskrav till ett slutbetyg. Flertalet av respondenterna märkte inte denna 

skillnad, vilket i sig också kan vara ett tecken på att de inte reflekterat över detta. Det kan 

också ha en inverkan på deras betygssättning, men troligast är att de tolkar frågan som 

ställs som den var avsedd, mer generellt. Eftersom det är intervjuerna som är centrala i 

studien och enkäterna fungerar som en förstärkning av svaren och ett diskussionsunderlag, 

borde betydelsen för resultatet vara försumbar. 

 

Studiens resultat kan inte säga någonting om lärarkåren som helhet, vilket aldrig går att 

göra med kvalitativa studier (Bryman 2012), dock kan den visa på tendenser och olika sätt 

att resonera. Eftersom det är en liten kvalitativ studie med nio lärare, går det inte att dra 

några slutsatser kring hur stort problem det här är för likvärdigheten i stort. Det 

förekommer dock tre olika sätt att resonera kring betygssättningen av betyg B och D av 

dessa nio lärare, vilket ändå tyder på en relativt stor spridning. Då studien endast avser att 

undersöka hur lärare resonerar och förstår betygen B och D, och att den inte undersöker 

hur lärare faktiskt gör, innebär det att det finns en hög validitet i studien då den riktat sig 

direkt mot kunskapsobjektet. Om resultaten från denna studie bekräftas av kommande 

forskning, så utgör denna brist på likformighet ett allvarligt problem som bör åtgärdas med 

insatser både på formulerings- och realiseringsarenorna.  

 

Vidare forskning 

Studiens resultat visade att lärarna förstår betygssättningen av mellanbetygen B och D 

olika, vidare forskning borde vara att kvantifiera den här studien, då denna studies resultat 

indikerade på att detta är stort problem för betygssättningens likvärdighet. Den här 

studiens undersökte inte varför lärare har olika perspektiv, enbart vilka perspektiv som 

fanns, därför borde vidare forskning utreda varför lärare tolkar direktiven kring 

mellanbetygen olika. Att förstå varför lärarna gör olika tolkningar är viktigt för att i 

framtiden kunna åtgärda problemet.  

 

En annan vinkel på problemet vore att försöka förstå hur eleverna uppfattar denna del av 

betygssättningen eftersom lärarna är skyldiga att informera eleverna på vilken grund 
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betygen sätts. Det vore därför intressant att se om eleverna gör samma värdering utifrån 

ett kvalitativt perspektiv kring vilka kunskapskrav som är viktiga i betygssättningen av 

mellanbetygen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bilaga 2 - Missivbrev 

Bilaga 3- Enkäter 

Bilaga 4 - Kunskapskrav 

 

 

  



 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Presentation av intervjuaren: Namn, utbildning, ämnen, aktuell kurs…  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare resonerar kring sammanvägning av 

kunskapskraven i idrott och hälsa 1, med fokus på mellanbetygen B och D och att undersöka 

hur samstämmigt det är med skolverkets direktiv kring betygsättning. 

 

Vi tänker oss att genomföra ca 10 intervjuer med idrottslärare från olika gymnasieskolor runt om 

i Norrland. 

 

Den här intervjun är ca 40 minuter lång och kommer att spelas in på denna diktafon. Du kan när 

som helst avbryta, välja att inte svara på en fråga eller ändra dig. Du kommer att vara anonym, 

vi kommer inte att använda vare sig ditt namn eller din skola, och resultatet kommer enbart att 

användas i vetenskapligt syfte. 

 

  

Intervjufrågor: 

  

1. Berätta lite om dig själv. 

(Följdfrågor: Hur gammal är du? Hur länge har du jobbat som lärare? Vilka ämnen har du?  Hur 

kom det sig att du blev idrott och hälsa lärare?) 

 2. Beskriv översiktligt hur du gör för att sätta betyg. 

(Hur använder du styrdokumenten?) 

3. Använder du en lokal betygsmatris? 

(Hur används den i så fall vid betygsättning? Hur förhåller den sig till kunskapskraven) 

4.  Använder du dig av något stöd i bedömningen? (vilket? kollegor, rektor, stödmaterial från 

skolverket ? Vilken funktion fyller/fyller inte stödet?) 

5. Hur resonerar du vid sammanvägningen av olika kunskapskrav till ett slutbetyg? (Vad varför 

hur? Ge exempel hur det skulle kunna se ut) 

6. Upplever du några särskilda utmaningar angående betygsättningen då det gäller kursen idrott 

och hälsa 1 ?  

7. Hur resonerar du kring betygsättningen av betygen B och D? 

(Skolverket uttrycker att man “till övervägande del” ska nå betygssteget ovan för att erhålla ett 

av mellanbetygen.  Vad lägger du i begreppet “till övervägande del”? D.v.s. vad grundar du din 

bedömning på?) 

8. Tror du att du och andra lärare på andra skolor skulle göra samma bedömning om betygen B 

och D? (är det tydligt vad som gäller) 

 9. Enkät 1: Kryssa på linjen hur viktigt du anser respektive kunskapskrav är vid en 

sammanvägning utifrån centralt innehåll och syfte. (här kommer ett avbrott i intervjun för att fylla 

i en enkät, se bilaga 1) 

Följdfråga till enkät (Hur resonerade du för att rangordna kunskapskraven på det här viset? ) 



 

10. Enkät 2: Hur stor del motsvarar respektive kunskapskrav i idrott och hälsa 1 av din 

undervisning? Sätt en uppskattad procent bakom respektive kunskapskrav. (här kommer ett 

avbrott i intervjun för att fylla i en enkät, se bilaga 2) 

11. Vilka faktorer är avgörande för hur mycket undervisnings tid varje kunskapskrav får? 

12. Vad anser du om att samtliga kunskapskrav måste uppfyllas för E, C och A för att eleven 

skall erhålla respektive betyg? 

13.Om det fanns möjlighet, vad skulle du vilja förändra i gy11?j 

14. Har du några övriga tankar och funderingar? 

 Avslutning:  

Tack för att du tog dig tid att vara med. Om du har något mer du vill tillägga eller om du ångrar 

dig över något du sagt kan du kontakta oss de närmaste veckorna. Vi kommer att vara färdiga 

med arbetet i juni 2015, då kan vi skicka resultatet av undersökningen om du så önskar.  



 

 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Tja! 

 

Vi heter Viktor Vikman och Sofia Nilsson och vi utbildar oss till gymnasielärare i ämnet idrott 

och hälsa på Umeå Universitet. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete där vi ska 

använda oss av en intervjustudie av lärare i idrott. Studiens syfte är att undersöka hur lärare 

resonerar kring sammanvägningen av olika kunskapskrav i idrott och hälsa 1 till ett 

slutgiltigt betyg. Detta med fokus på mellanbetygen B och D, samt hur samstämmigt det är 

med skolverkets direktiv kring betygsättning och betygens likvärdighet. 

 

Därför skulle det vi vara fantastiskt tacksamma om du skulle kunna tänka dig att ställa upp 

på en intervju som tar ca 40 minuter? Tid och plats får du bestämma när det passar dig bäst, 

men rimligt för oss är att det sker mellan v. 6 - 12. 

 

Deltagandet i intervjun är frivillig och du kan avbryta din medverkan när du vill. Du kommer 

vara anonym i uppsatsen, alltså kommer det inte gå att identifiera dig när vi redovisar vårt 

resultat. 

  

Om du undrar över något kan du ringa eller maila, 

070-6386508 / 073-8376027 

sofiani90@hotmail.com / viktorvikman@gmail.com 

  

Med vänlig hälsning, 

Sofia Nilsson och Viktor Vikman 

Lärarutbildningen, Umeå Universitet 

 

 



 

Bilaga 3- Enkäter 

 

Markera på linjen hur viktigt du tycker kunskapskravet är i förhållande till de andra vid en 

sammanvägning.  Är du osäker på vilket kunskapskrav som menas, fråga. 

  

Kroppslig förmåga 

  

 Inte viktigt                                                                                                                 Mycket viktigt 

  

_______________________________________________________________________________     

  

Bedömning av utvecklingsbehov och anpassning av aktivitet 

 Inte viktigt                                                                                                                 Mycket viktigt 

  

_______________________________________________________________________________      

  

Egen och andras säkerhet 

  

 Inte viktigt                                                                                                                 Mycket viktigt 

  

_______________________________________________________________________________     

  

  

Aktiviteter i naturmiljöer 

 Inte viktigt                                                                                                                 Mycket viktigt 

  

_______________________________________________________________________________     



 

  

  

Livsstilar och kroppsideal 

 

 Inte viktigt                                                                                                                 Mycket viktigt 

  

_______________________________________________________________________________     

  

  

Ergonomi 

  

 Inte viktigt                                                                                                                 Mycket viktigt 

  

_______________________________________________________________________________     

  

  

Bedöma situationen och egen förmåga 

  

 Inte viktigt                                                                                                                 Mycket viktigt 

  

_______________________________________________________________________________       

  

  

 

Enkät 2 

 

Uppskatta ungefär hur stor del av din undervisning i idrott och hälsa 1 som varje 

kunskapskrav motsvarar. 

  

  



 

Kroppslig förmåga 

  

  

___________ procent 

  

  

Bedömning av utvecklingsbehov och anpassning av aktivitet 

  

  

  ___________ procent 

  

  

Egen och andras säkerhet 

  

  

___________ procent 

  

  

Aktiviteter i naturmiljöer 

  

  

___________ procent 

  

Livsstilar och kroppsideal 

  

  

___________ procent 



 

  

  

Ergonomi 

  

  

___________ procent 

  

  

Bedöma situationen och egen förmåga 

  

  

___________ procent 

 

  



 

 

 Bilaga 4- Kunskapskrav för kursen idrott och hälsa 1 

Hämtade ur Lgy11   

 

Kunskapskrav 

         

 Betyget E 

  

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga 

förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan. 

         

 Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet 

välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla 

omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen 

och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. 

         

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven 

översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt 

beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i 

övrigt. 

         

 Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av 

rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och 

översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. 

         

 När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan 

och situationens krav. 

         

 Betyget D 

         

 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

         

 Betyget C 

         

 Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av akti- viteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utför ligt beskriva aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med 

koppling till relevanta teorier.     

 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet 

välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt 

med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv 



 

hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada 

eller nödsituation. 

      

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom 

kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt 

beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i 

övrigt. 

      

Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av 

rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt 

diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. 

      

När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan 

och situationens krav. 

      

Betyget B 

      

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

      

Betyget A 

      

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av akti- viteter, även av 

komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och 

nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. 

Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier. 

      

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja 

områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med 

nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven 

anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och 

friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder 

vid skada eller nödsituation. 

      

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom 

kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella 

fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. 

         

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk 

anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer 

och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. 

      

När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och 

situationens krav. 

     

      

   


