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Abstrakt 
 

Syftet med denna uppsats är att utröna om idrottslärarna i ämnet Idrott och hälsa i Gävle stad, 

på gymnasial nivå, blir pressade till att sätta ett högre betyg än det eleven har kunskaper för 

och om de ger efter för denna press och sätter ett högre betyg. Undersökningen har gjorts med 

hjälp av kvantitativ enkät med inslag av en kvalitativ fråga. Resultatet visade att 16 av 17 

lärare har blivit utsatta för påtryckningar att sätta ett ”snällt” betyg. Fyra av dessa gav efter för 

pressen och satte ett ”snällt” betyg. Lärarna blir i störst utsträckning utsatta för påtryckningar 

från elever och rektor. Ett fåtal blir utsatta för påtryckningar från föräldrar medan lärare inte 

tenderar att pressa andra lärare. Slutsatsen är att nästan en fjärdedel av idrottslärarna på 

gymnasienivå i Gävle stad faktiskt begår tjänstefel och sätter likvärdigheten i 

betygssättningen på spel.  

 

 

Nyckelord: Betygssättning, Gymnasielärare, Gävle, Idrottslärare, Press 
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1 Inledning 
 

De flesta som någon gång har blivit bedömda och betygsatta i skolans värld har förmodligen 

känt att de har fått ett orättvist dåligt betyg. Hur många skulle erkänna att de har fått ett 

orättvist bra betyg? Kanske skulle någon göra så, men förmodligen inte många. Under tiden 

som lärarstuderande har kontakt med handledare och andra redan verksamma lärare varit ett 

naturligt inslag. Under den tiden har många saker som rör ens framtida yrken kommit att 

diskuteras. För mig var betygsfrågan av extra intresse. Flera lärare har under dessa 

diskussioner kommit in på ämnet som vi här skulle kalla ”snälla” betyg, alltså utdelandet av 

oförtjänt bra betyg. För mig var det intressant att ta reda på varför lärare, flera med långa 

karriärer bakom sig, sätter sådana betyg. Det är förutom att göra eleven i fråga en björntjänst, 

även olagligt. Under sista terminen på högskolan blev detta ämne under någon lektion 

diskuterat och intresse för att göra en undersökning i denna fråga uppstod. Efter ännu flera 

samtal med lärare på olika stadier blev det uppenbart för mig att ”snälla” betyg inte var så 

ovanliga som jag trodde.  

     Jag finner det intressant att ta reda på om det jag har fått höra är isolerade händelser eller 

om det förekommer oftare och på fler skolor.       

    Den här undersökningen är viktig då den kan visa att lärarna antingen följer eller inte följer 

de kriterier, läroplaner och lagar som finns. Förhoppningsvis kommer resultatet från denna 

undersökning att ge en rättvis bild av läget i Gävle stad.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Betygssättningen i den svenska skolan är formellt sett en myndighetsutövning. Det betyg 

eleven får ska ligga till underlag när eleven söker sig till högre studier, eller söker jobb direkt 

efter gymnasiet (eller grundskolan). Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) skriver 

att utbildningen och betygsättningen inom den svenska gymnasieskolan ska vara likvärdig. 

Alltså ska måttstocken för bedömningen vara densamma för alla elever, ”Ett betyg i en klass 

ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass.”(s.2, Skolverket 2004) Enligt Lpf 94 innebär 

inte regeln om en likvärdig utbildning att lagen ska följas blint och att alla skolor ska 

undervisa på samma sätt och ha samma resurser. Hänsyn ska tas till eleverna och de 

förutsättningar och svårigheter dessa har.  

     Läraren ska efter varje kurs eller etapp bedöma elevens kunskaper och inget annat. De 

betyg som skall ges är i tur och ordning Icke Godkänd (IG), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) 

och Mycket Väl Godkänd (MVG). (7 kap 2-3 §, Gymnasieförordningen) Läraren är den som 

sätter betyget och det betyget kan varken överklagas eller ändras när det väl är satt, men 

eleven kan göra en prövning i de fall där eleven inte mottagit något betyg eller om denne har 

fått betyget Icke Godkänd. I de fall det är två lärare som sätter betyg på en elev, men dessa två 

inte kan enas om ett betyg ska rektorn sätta betyget på eleven. Läraren kan, till skillnad från i 

grundskolan, i gymnasieskolan sätta ett IG på en elev om denne inte uppfyller kraven för 

minst G. Läraren ska dock inte sätta något betyg om på eleven om eleven pga. frånvaro inte 

bevisat att denne besitter de kunskaper som krävs för ett betygsunderlag. (7 kap 3 §, 

Gymnasieförordningen) 

    Läraren ska vid betygssättningen utgå från de betygskriterier som finns i alla kurser som får 

förekomma på gymnasiet. Läraren kan om särskilda skäl finns frångå vissa kriterier. Detta 

gäller dock endast om det föreligger ”funktionshinder eller andra personliga förhållanden som 

inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett 

visst kriterium”. (7 kap 4 §, SFS 2007:641) Gymnasieförordningen statuerar att eleven (och 

målsman i de fall eleven inte uppnått 18 år eller ingått äktenskap) minst en gång per termin 
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ska bli underrättad om dennes kunskapsutveckling i utbildningen. Eleven ska informeras om 

denne ligger i riskzonen för att inte klara de mål som är uppsatta för att klara Godkänd. 

Läraren ska även redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättningen sker.  

     När betygen väl har blivit satta ska de föras in i en betygskatalog. Betygskatalogen är det 

officiella dokumentet där samtliga elevers betyg framgår. Det är rektorns ansvar att se till att 

betygskatalog finns och att den skötts på ett riktigt sätt. (7 kap 6 §, Gymnasieförordningen) 

Det är även rektorn som ansvarar för att lärarna har den kompetens som krävs för att sätta 

betyg. (Avsnitt 2.6, Lpf 94) 

 

1.2 Litteraturgenomgång  
 

1.2.1 Betygssystemens historia i Sverige 
 

Under 1800-talet blev den svenska skolan tillgänglig för gemene man. Innan hade skolan 

nästan uteslutande varit ett privilegium tillgänglig för de mer välbärgade. Samtidigt som 

utbildning blev vanligare krävdes ett sätt att betygsätta eleverna. I 1820-års skolordning 

fastslogs att eleverna skulle betygsättas enligt en fyrgradig skala A-D, där A var det högsta 

och D det lägsta betyget. (Andersson 1999) Efter åratal med den fyrgradiga skalan krävde 

lärarkåren att fler betygsteg skulle införas och så gjordes i och med 1905 års läroverksstadga. 

Den nya betygsskalan hade nu sju betygssteg: 

  

A  Berömlig  

a  Med utmärkt beröm godkänd  

AB  Med beröm godkänd  

Ba  Icke utan beröm godkänd  

B  Godkänd  

BC  Icke fullt godkänd  

C  Underkänd  

(s.13, Andersson 1999) 

 

Detta betyg ansågs fram till 1940-talet vara `absolut´, vilket innebar att ”att varje betyg angav 

ett visst mått av kunskaper”. (s.13, Davidsson/Sjögren/Werner 2001) Det fanns dock väldigt 

få anvisningar om vilka krav som ställdes för de olika betygen, vilket gjorde att läraren var 

mer eller mindre fri i sin betygssättning. Den absoluta skala kom att leva kvar fram till 1962 

då en ny läroplan för grundskolan, Lgr 62, kom till stånd. I den angavs att det absoluta 

betygssystemet skulle skrotas till förmån för det nya `Relativa betygssystemet´. Fyra år senare 

skulle även gymnasieskolan byta till det nya systemet. Under 1930-40 talet hade krav på att 

elevernas kunskaper skulle kunna jämföras ställts från flera distanser. Innan dess hade 

jämförbarheten mellan betyget inte spelat någon större stor roll av den enkla anledningen att 

betygen spelade liten roll för urvalet till högre utbildning. De var med på ett hörn men 

inträdesprövningarna skedde genom prov eller intervju. En utredning gjordes där resultatet 

konstaterade att man från läroverkets sida var nöjda med det sättet urvalet skedde på, men att 

folkskolans lärare var emot det då de ansåg att det absoluta betygssystemet bidrog till sämre 

trivsel och ”ensidig inriktning mot ämnena matematik och modersmål”. (s.15, Andersson 

1999)  

    Utredaren Fritz Wigforss kommer fram till ”att ett rättvist urval är ett där 

normalfördelningen gäller för `intelligensens fördelning´”. (s.16, Andersson 1999) Antagelsen 

var att elevernas prestationer är fördelade på ett regelmässigt sätt. De flesta skulle hålla sig 

nära medelprestationen medan prestationerna skulle bli färre ju längre bort från medelvärdet 

de låg, såväl uppåt som neråt i betygskalan.  
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    Vidare föreslog Wigforss att antagningen till läroverken i första hand skulle gå efter 

elevens totala betygspoäng i läroämnena. Alla ämnen, förutom modersmål och räkning, skulle 

vara lika mycket värda, dessa skulle vara tredubbelt värda. (Andersson 1999) I 1940-års 

skolutredning framkommer att ”skolväsendet inte kan undandra sig uppgiften att ‘medverka 

vid det urval som måste ske, för att en riktig fördelning av samhällsarbetarna på skilda 

verksamhetsområden ska komma till stånd’”. (s.25, Andersson 1999) Man kommer fram till 

att man genom att göra betygen jämförbara i urvalsprocessen skulle kunna genomföra ett mer 

demokratiskt urval.  

     Som tidigare nämnts, infördes, med 1957-års skolberedningsförslag som grund, det 

relativa betygssystemet 1962. Det nya betygssystemet skulle använda sig av en femgradig 

skala som utgick från Gauskas ”normalfördelningsskala”. Den såg ut som följande:  

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

(s.14, Davidsson/Sjögren/Werner 2001) 

 

Betygen hade, enligt Davidsson/Sjögren/Werner, främst betydelse ”för det fortsatta 

studievalet och för arbetsgivaren vid anställning”. (s.15, 2001) En ny läroplan (Lgy 70) antogs 

för gymnasieskolan den 14 maj, 1970 och började gälla from 1 juli, 1971. I stort är betygen i 

grundskolan och gymnasieskolan i och med Lgy 70 de samma förutom att gymnasiet får 

tillämpa betyget 0 (motsvarande Icke godkänd) medan det betyget inte existerar på 

grundskolan. 

    Inte långt efter att det relativa systemet hade börjat användas kom kritiken, och den var 

kraftig. Elva år innan Lgy 70, konstaterades det av 1960-års gymnasieutredning att: ”det av de 

relativa betygen inte omedelbart framgår om en prestation är godtagbar eller inte”. (s.42, 

Andersson 1999) Lärarna missförstod systemet och en vanlig felaktig uppfattning var att varje 

klass skulle följa procentsatsen. Därför kunde eleverna tex. få höra ”femmorna är slut”. På 

grund av kritiken tillsattes flera undersökningar. En expertgrupp tillsattes 1989 vars uppgift 

var att undersöka en övergång från det relativa betygssystemet till ett målstyrt. De 

konstaterade att de relativa betygen skulle avskaffas till förmån för det målstyrda. (Andersson 

1999) 1990 tillsatte dåvarande skolministern, senare statsminister, Göran Persson en 

parlamentarisk sammansatt grupp. Betygsberedningen som den kom att heta bestod av enbart 

politiker. Avsikten med att enbart ha politiker i beredningen var att skapa en stor politisk 

uppslutning kring ett nytt målstyrt betygsystem. Beredningen följde sina direktiv och föreslog 

att ett målstyrt betygssystem skulle införas. De föreslog vidare att kunskapsutveckling skulle 

ses som en process och att de högre betygen inte skulle ges i grundskolan utan endast i 

gymnasieskolan. Det senare avvisades dock med motiveringen att det var komplicerat och 

motsägelsefullt. (Davidsson/Sjögren/Werner 2001)                

    1994 klubbas slutligen Lpo 94 (läroplan för det obligatoriska skolväsendet) och Lpf 94 

(läroplan för det frivilliga skolväsendet) igenom. De nya läroplanerna förändrar det svenska 

skolsystemet markant. Samtidigt som ett målrelaterat betygssystem införs, decentraliseras 

skolan: 

 

”statens roll är att klargöra de nationella giltiga målen och riktlinjerna i 

dokument som skollag, skolförordning, läroplaner och kursplaner, 

medan kommunernas åligganden är att genomföra verksamheten i 

överensstämmelse med styrdokumenten”. (s.50, Andersson 1999)  

 

Detta innebär nu att skolorna ska tolka föreskrifter som finns och sedan utforma 

en lokal läroplan. Allt ansvar läggs nu på den enskilda skolan.  
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     Betygskalan som nu skulle ersätta den relativa var i grundskolan Godkänd (G), Väl 

Godkänd (VG) och Mycket Väl Godkänd (MVG). För gymnasieskolan gäller samma skala, 

med undantaget att gymnasieskolan kan sätta Icke Godkänt (IG). På grundskolan, beslutas 

det, ska elever som inte når Godkänd inte erhålla något betyg. (Davidsson/Sjögren/Werner 

2001) På gymnasiet ska läraren inte sätta något betyg om denne saknar underlag för 

bedömning av elevens kunskaper. (SFS 1992:394) 

I likhet med föregående betygssystem, har det även mot det målrelaterade systemet riktats 

skarp kritik, något som vi ska återkomma till längre fram.  

 

 

1.2.2 Betygens funktion 
 

Betygssystemen har genom årtiondena och århundradena förändrats samtidigt som betygens 

funktion till största del har varit desamma. Andersson (1999) noterar att betyg har flera 

funktioner. En av dess funktioner har varit att fungera som en ”morot” när elever har skött sig 

och en ”piska” när det har varit nödvändigt. Vidare anser Andersson att betygens funktion har 

varit att informera lärare, elever och föräldrar om skolans möjligheter till bedömning 

samtidigt som det är ett pedagogiskt instrument. Annerstedt menar i skolverkets publikation, i 

likhet med Andersson att: ”Betyget skall således informera eleverna om hur deras prestationer 

är i förhållande till, ämnets mål, elevernas förutsättningar, elevernas prestationer, såväl vad 

gäller kunskaper, praktiska färdigheter som deras insats”. (s.137, Skolverket 2002) 

    Idag poängteras av Skolverket att läraren ska bedöma den kunskapen eleven besitter. 

Således är det, menar Davidsson/Sjögren/Werner (2001), svårt att hitta stöd för att läraren ska 

betygsätta något annat än det just nämnda. Därför är det naturligt att den största funktionen 

betygen idag har är att bedöma elevernas kunskaper. Trion menar vidare att betygen inte 

enbart skulle informera lärare, eleven och föräldrarna om elevens kunskaper, utan även 

framtida arbetsgivare och utbildningsanstalt. Betygen skulle alltså även, som innan, fungera 

som ett urvalsinstrument till högre utbildning. Det förslag betygsberedningen lade fram till 

riksdagen menade att syftet med ”Betygen skall vara skolans bekräftelse – riktad till eleverna 

– på hur elevens arbete och studieresultat bedöms i förhållande till vad läroplanerna och 

kursplanerna föreskriver.” (s. 46, SOU 1992: 86)  

     

 

1.2.3 Betygsättning 
 

I kap 7, 3 § i gymnasieförordningen klargörs det att det är läraren som efter avklarad kurs 

eller etapp sätter betyg. Med vissa undantag är det alltså lärarens skyldighet att utvärdera och 

bedöma en elevs kunskaper. Vidare klargörs i samma förordning att läraren vid 

betygsättningen ska utgå från de betygskriterier som alla kurser ska ha. I läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) står att läsa: ”Läraren skall vid betygsättningen 

• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen, 

• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom 

den aktuella undervisningen, 

• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 

• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen  (Avsnitt 2.5) 

    I skrivningarna framgår att betygen skall gälla de kunskaper i kursen och inget annat. 

Faktorer såsom närvaro, flit och ambition ska inte spela någon roll (utom vid tillfällen där 

närvaro är en förutsättning för att nå målen). Detta poängteras även av Djuvfeldt/Wedman: 
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 ”Då betygen ska sättas i förhållande till uppsatta nationella och lokala kursmål, innebär det 

att elevens närvaro och flit i skolarbetet inte ska påverka betygssättningen.” (s.13, 2007) 

Indirekt påverkar även elevernas fritid och det de lär sig utanför skolan betyget. Läraren har 

alltså en skyldighet att se till de kunskaper eleven har inskaffat utanför skolan, men han har 

varken skyldighet eller möjlighet att bedöma dessa aktiviteter. Eleven måste visa sina 

kunskaper i skolan. (Skolverket 2002) Davidsson/Sjögren/Werner menar att de kriterier som 

läraren ska följa vid betygssättning visar att eleven måste visa på eget kunskapsinhämtande 

och att det inte räcker ”att bara ha >deltagit< - varit närvarande – i undervisningen, dvs, 

betyget godkänd ska inte vara liktydigt med >Deltagit<”. (s.102, 2001)  

    I deras publikation Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygssättning, 

skriver Skolverket att läraren ska ”grunda sin bedömning på varierande bedömningsformer”. 

(s.17, 2009) Alltså ska läraren inte bedöma elever utifrån enstaka prov och tillfällen utan det 

ska ske fortlöpande genom kursens gång. Inte heller de olika nationella proven får ligga till 

grund för hela bedömningen i en kurs eller etapp.  

     Gymnasieförordningen tar upp att ”Betygen för samtliga elever skall föras i en 

betygskatalog. Betygskatalogen skall utgöra den officiella dokumentationen över de betyg 

som har satts.” (7 kap 6 §, SFS 1992:394) När ett betyg väl är inskrivet i betygskatalogen går 

det inte att ändra, eller överklaga.  

     Claes Annerstedt har i Skolverkets publikation Att bedöma eller döma (2002), ägnat ett 

kapitel om vad läraren ska ta hänsyn till vid betygsättning. Framförallt har han i publikationen 

inriktat sig mot idrottslärare och deras betygssättning. Annerstedt menar att det är viktigt att 

läraren genom kontinuerlig observation av elevernas prestation bildar sig en uppfattning av 

elevernas kunskaper och förmågor. Denne ska därför planera utifrån ”strukturerade 

bedömningssituationer med syfte att pröva utvalda delar av den efterfrågade kunskapen”. 

(s.129, 2002) Vidare ska läraren, som Skolverket poängterar, på ett mer aktivt sätt skaffa sig 

underlag för betygssättning i form av samtal, observationer, projektarbeten, individuella 

arbeten etc.  

Annerstedt menar att det är viktigt att eleven får möjlighet att redovisa sina kunskaper på flera 

olika sätt, såsom verbalt, skriftligt eller genom handling. Alltså ska enligt Annerstedt inte 

enbart den fysiska prestationen eleven visar upp ligga till grund vid betygsättning. Läraren 

måste vid observation ställa sig några viktiga frågor, nämligen: 

- Bedömer jag vad jag avser bedöma? 

- Innebär uppgiften att jag kan bedöma vad jag avser att bedöma? 

- Är uppgiften relevant i förhållande till elevernas förväntade förmåga och till 

undervisningssättet? 

- Innebär uppgiften att alla eleverna ges möjlighet att bedömas på ett likvärdigt sätt? (s.134-

5, Skolverket 2002,) 

 

För att kunna bedöma måste läraren ha förmågan att observera och tillräckliga kunskaper om 

aktiviteten. Vidare måste läraren även veta vilka kriterier som gäller för bedömningen. 

(Skolverket 2002) Carroll (1994) menar att man till skillnad från i andra ämnen, där för det 

mesta den teoretiska kunskapen en elev förfogar över betygssätts, ska läraren på idrotten även 

ta hänsyn till de sociala och personliga färdigheterna. Carroll menar att de följande faktorerna 

ska vägas in i betygssättningen på idrottsämnet: 

 

- Fysiska färdigheter och kompetens  

- Fysisk utveckling och fysisk status 

- Kunskapsmässig färdighet 

- Fritid och aktiv livsstil 

- Sociala och personliga kvalitéer 
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- Estetisk kvalitéer  (s.36, 1994) 

 

Carrols kriterier överensstämmer till stora delar med de som är uppsatta av skolverket. 

 

Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla 

elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper 

om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet syftar även till att 

eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och erfarenheter att de kan 

välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden. 

Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna 

och få förutsättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i 

arbetsliv och i samhälle. Ämnet syftar dessutom till fördjupad kunskap 

om hur den egna kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka 

det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. (Kursplan för Idrott 

och hälsa för gymnasieskolan, Skolverket) 

 

 

    Annerstedt poängterar att det är av yttersta vikt att lärare kontinuerligt 

diskuterar betyg och betygsättning med varandra för att i största möjliga mån 

garantera en likvärdig betygsättning. (s.135, Skolverket 2002) Lärare ska 

naturligtvis ta hänsyn till elevens förutsättningar, såsom vikt, längd, handikapp 

etc, vid betygsättning.  

 

 

1.2.4 Vad betygssätts?  
 

Selghed (2006), menar att läraren har ett förtroende som bedömare och att det är dennes 

skyldighet att vara väl införstådda med vad som ska bedömas, och hur bedömningen ska ske.  

Den kunskap de har inom sitt ämne ska hjälpa de vid deras bedömning av en elevs kunskaper.  

    Vid flera studier har det kommit fram att lärare betygsätter annat än det de ska bedöma, 

nämligen den kunskapen en elev besitter. Sedan tidigare är det känt att personlighetsfaktorn 

vägs in när betyg ska sättas. Skolverket (2004) har bl a kommit fram till att detta sker på 

många av gymnasieskolans yrkesprogram. Det är på sådana program ganska vanligt att lärare 

sätter betyg efter eleven som person än efter de kriterier som finns. Enligt samma 

undersökning baserar många lärare sina bedömningar på ”bristfälliga, ensidiga underlag 

utifrån vaga insikter i kursplanernas betygskriterier”. (s.5, 2004)  

     Andersson menar att vi ”Efter modell av SKF:s industrigymnasier [också vet att] närvaro, 

punktlikhet, noggrannhet m m betygssätts helt öppet”. (s.68, 1999) Djuvfeldt/Wedman (2007) 

har i deras arbete kommit fram till att lärare anser att även andra faktorer än kunskap och 

färdighet ska vägas in i helhetsbedömningen inför betygsättningen. Lärarna ansåg att bl a 

ansvarstagande, ledaregenskaper, lyhördhet, kommunikationsförmåga, förmågan att följa 

instruktioner etc. skulle tas i beaktning.  

    Selghed (2004) har i sin avhandling Ännu Icke Godkänd genom intervjuer kommit fram till 

att lärare i första hand bedömer elevens kunskap, men inte bara det. Många lärare bedömer 

elevens sätt att agera i skolarbetet. Selghed skriver: ”Detta gäller såväl i den direkta 

undervisningssituationen, som indirekt, alltså hur eleven sköter hemuppgifter. Det är inte 

elevens ämneskunskaper och färdigheter som är i fokus.”(s.163, 2004) Lärare brukar även se 

till hur elevens personlighet vid betygssättningen. Enligt Selghed favoriseras elever som 

lärare uppfattar som smidiga och lätta att umgås med. Vidare brukar lärarna se till vad 

Selghed benämner ”skolorganisatoriska aspekter”. Lärarna tar i beaktning vilket år elev går 
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eller om ett godkänt betyg skulle få in eleven på en viss utbildning. Många lärare känner en 

press att sätta högre betyg på elever. Dessa externa krav gör i många fall att lärare ger efter 

och sätter ett ”snällt” betyg.  

   Vidare anser Selghed (2004) att många lärare har en tendens att jämföra elever och deras 

betyg. Motiven kan vara att lärarna lär känna eleverna så väl att de blir en referensgrupp. 

Många lärare går även på ”känn” när de ska betygsätta en elev.  

 

 

1.2.5 Kritik mot betyg 
 

Betygens vara eller inte vara har diskuterats lika länge som de har funnits. Vissa är för betyg, 

andra emot. En av kritikerna mot betyg är att de inte förmedlar en rättvis bild av en elevs 

kunskap, en annan att de gör mer skada än nytta. Andersson citerar en undersökning gjord av 

Callewaert/Nilsson där de hävdar att ”Betyg är ett tämligen dåligt mått på intellektuell 

förmåga eftersom elever från högre socialgrupper i genomsnitt får högre betyg än elever från 

lägre social- och utbildningsgrupper vid konstanthållandet av den intellektuella förmågan”. 

(Callewaert/Nilsson, 1977, i Andersson 1999, s. 41) Andersson menar att elever med 

högutbildade föräldrar har ett ”försprång” när det ska börjas ”tävlas”, medan 

Djuvfeldt/Wedman (2007) hävdar att eleven blir ”låst” av betygen. Att pressen för att få lågt 

betyg gör att eleven inte utvecklas  

    Det målrelaterade betygssystemet har precis som dess föregångare fått sin beskärda del av 

kritik. Det har av lärarna ansetts vara ”luddigt” och det har varit ett mysterium för många 

lärare hur man ska bedöma.(Skolverket 2004) Ett av problemen ligger i att ”Det blir orättvisa 

betyg då lärare inte alltid har samma syn på vad som motsvarar uppnådda mål”. (s. 18, 

Djuvfeldt/Wedman 2007) Djuvfeldt/Wedman menar också att många lärare lever kvar i det 

relativa tänkandet, vilket innebär att de lärarna anser att de flesta eleverna ska ha G, ett fåtal 

IG och MVG. Ett tredje problem är att en elev på gränsen till IG kan få G, precis som en elev 

som är på gränsen till VG.  

     Många lärare vet inte vad det är de ska betygsätta. Skolverket har i sin publikation 

Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning (2004) kommit fram till att det 

finns en okunskap bland lärare om betygskriterier och kursplaner. Denna okunskap leder till 

att det blir olika bedömningar på elever och det äventyrar den likvärdiga betygssättningen. 

Skolverket menar att en förklaring till att det är skillnader i betygsättningen mellan skolor är 

att lärarna väldigt sällan diskuterar betyg med sina kollegor. Skolverket skriver i sin 

granskning: ”Det är snarare undantag än regel att lärare inom en skola diskuterar 

kunskapskvaliteter och bedömningsnivåer.” (s.5, 2004) 

     Djuvfeldt/Wedman har kommenterat och kritiserat det faktum att många framtida lärare 

inte får någon utbildning i betygsättning under deras studietid: 

 

”Att få utbildning i betygssättning tycks vara få förunnat. I regel har 

man som lärare ingen utbildning alls kring detta. Att sätta betyg 

måste ändå lärare för högstadiet och uppåt göra, vare sig man har 

utbildning och kompetens i detta eller inte.” (s.24, 2007) 

 

Skolverket (2004) har även de noterat och kritiserat detta faktum. De kräver att lärarna ska få 

utbildas i hur man sätter betyg. Kritiken är alltså hård mot betygsättarna och de ansvariga för 

lärarnas utbildning. Granskningen har visat att betygsättningen inte håller en tillfredställande 

nivå och att eleverna inte garanteras en likvärdig betygssättning.  

     Det stora antalet obehöriga lärare i de svenska skolorna gör även det att eleverna inte blir 

betygssatta på ett likvärdigt sätt. Andelen lärare som saknar behörighet har enligt Skolverket 
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ökat från år till år. Flest obehöriga lärare är det på de fristående skolorna, hela 48 % av lärarna 

saknade behörighet på de fristående gymnasieskolorna. Skolverket har kommit fram till att 

betygssättningen måste förbättras. Detta görs genom utbildning, diskussioner och samverkan 

mellan de professionella och ett bra kursplansarbete där betygskriterierna utgår från 

kursplanen. (Skolverket 2004) 

 

 

1.2.6 Tidigare forskning 
 

    Såväl statens som privata aktörers undersökningar har visat att lärare sätter ”snälla” betyg 

på eleverna. Selghed (2004) nämner i sin avhandling Brookharts (1993) undersökning där det 

framkom att svaga elever som anstränger sig fick betyget Godkänd (passing grade), även om 

de egentligen inte nådde upp till kraven för Godkänd. Svaga elever som inte ansträngde sig 

fick det betyg de skulle ha.  

    Som nämndes innan upplever lärare att de har en press på sig utifrån att sätta ”snälla” 

betyg. Selghed (2004) menar att denna press ibland är outtalad men närvarande. Krav ställs på 

att alla elever ska nå minst godkändnivå, vilket gör att många lärare sätter ett ”snällt” betyg: 

Nedan följer ett citat ur Selgheds bok från en lärare som kommenterar pressen som finns: 

 

”Och sen kan man väl tycka så här också, ibland kan jag känna lite 

tryck ifrån kommunen, politiker eller vad det nu är, att alla ska ha 

godkänt. Och vad har du nu gjort…varför är inte den eleven 

godkänd?...Och det tycker jag faktiskt är lite kusligt.” (s.172, 2004) 

 

    Djuvfeldt/Wedman (2007) menar att lärare många gånger har svårt att sätta betyget Icke 

Godkänd och att de därför i betygskriterierna letar efter något som kan motivera ett Godkänt-

betyg. Här följer ett citat från en annan lärare, denna gång taget ur Djuvfeldt/Wedmans bok: 

 

”Det är alltid några i en klass det är osäkert kring, men jag kör på att 

hellre fria än fälla om jag känner mig tveksam. Men samtidigt är 

snäll-G en riktig björntjänst. Det hjälper ingen.”(s.37, 2007) 

 

     Enligt en undersökning gjord av Göteborgs-Posten 2008 ger var fjärde lärare i Göteborg 

”snälla” betyg. Ca 800 lärare svarade på enkäten och av deras svar framkom att lärarna känner 

en press från föräldrar och skolledning att sätta ett högre betyg än vad eleven förtjänar. Vissa 

lärare har satt ett ”snällt” betyg för att hjälpa eleven eller för att för att bevara den goda 

relationen man haft med eleven i fråga.  

     I en intervju med Hans Albin Larsson (överdirektör i statens skolinspektion) i tidningen 

Barometern är konkurrensen om eleverna en tung faktor i att ”snälla” betyg sätts. En skola med 

högre andel höga betyg är mer attraktiv än en skola där få höga betyg ges.   

    Anledningen till att lärarna sätter ett ”snällt” betyg kan, förutom det tidigare nämnda, vara 

att det för läraren är ett sätt att stärka sin egen självkänsla som lärare: 

 

”Det är väl ett tryck… man kanske sätter på sej själv, att jag inte kan 

underkänna 10 elever i den här klassen. Speciellt inte om man har 

haft eleverna ändå från sjuan och uppåt, för då måste det ju va mitt 

fel.” (s.174, Selghed 2004) 

 

    Enligt undersökningen ”Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan” (2009), där skolverket 

har jämfört gymnasieelevers kursbetyg med resultat från de nationella kursproven, skiljer sig i 
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många fall det betyg en elev får på de nationella proven och slutbetyget i det ämnet. Studien 

visar att vilken skola och vilken lärare en har kan avgöra vilket betyg eleven får. Enligt studien 

sätter inte lärarna betyg på likvärdiga grunder (s.6, Skolverket 2009). Vidare visar studien att 

”Lärare på en del skolor och i en del klasser sätter betyg som i genomsnitt ligger betydligt 

högre än vad eleverna fått på de nationella proven i kursen.” (s.6, Skolverket 2009) Det 

framkommer i studien att anledningen till detta inte går att veta säkert då endast läraren har den 

fullständiga informationen om elevens fullständiga kunskaper. Vidare poängteras att de 

åtgärder som staten infört för att öka likvärdigheten i betygsättningen inte har gett några 

resultat. Författarna till studien menar att en av anledningen till skillnaderna mellan proven och 

slutbetygen kan vara s.k. ”glädjebetyg”, betyg där läraren sätter ett betyg som eleven 

egentligen inte har kunskaper till. Författarna stödjer sig till viss del på det faktum att mellan 

en tredjedel till hälften av eleverna som får IG på provet ändå får G i slutbetyget. Dock medger 

de att deras påstående är empiriskt svårt att bevisa. (Skolverket 2009)  

 

1.3 Frågeställningar 
 

Frågorna som denna uppsats ska försöka besvara är: 

 

1)  Om gymnasielärarna i Idrott och hälsa i Gävle stad på gymnasial nivå, från externa 

källor, blir pressade att sätta ett högre betyg på elever än vad de anser att eleverna 

förtjänar? 

2) Om lärarna ger efter för denna press och sätter ett högre betyg än vad eleverna 

förtjänar? 

3) Om de upplever press att sätta oförtjänt höga betyg, vilka blir de pressade av? 

 

 

2 Metod 
 

2.1 Urval 
 

    23 behöriga idrottslärare på gymnasial nivå var från början tilltänkta till denna studie. Av 

olika anledningar minskades denna siffra under arbetets gång ner till 21 personer varav 17 

besvarade enkäten. Lärar från alla gymnasieskolor i Gävle, både teoretiska och praktiska, har 

blivit tillfrågade att deltaga i studien. Anledningen till att endast gymnasielärare valdes till 

denna undersökning är för att författaren till denna studie har varit intresserad av att besvara 

de ovan ställda frågeställningarna på den nivå där denne senare ska jobba.  

Hur länge lärarna har varit verksamma har inte spelat in i denna undersökning, men det är 

ändå intressant att se om antal år som verksam lärare är en faktor när frågeställningarna ska 

besvaras. Deltagarna är inte slumpmässigt utvalda utan denna undersökning vänder sig till alla 

verksamma idrottslärare på gymnasienivå på både kommunala och fristående skolor inom 

Gävle stad. Deltagarna har blivit informerade om vad syftet med undersökningen är och hur 

det kommer användas. De har även blivit informerade om att enkäterna inte ska analyseras av 

någon annan än författaren till studien. Deltagarna har i samband med enkäten även fått ett 

missivbrev. I detta står författarens telefonnummer ifall någon deltagare har haft frågor om 

något oklart. Deltagarna har blivit informerade om att deras medverkan i undersökningen är 

frivillig och att de som inte deltar inte kommer att bli pressade genom påtryckningar. Lärarna 

som har svarat har gjort så anonymt och är därför garanterade att varken författaren till 

studien eller någon annan ska kunna koppla svaren till dem.  
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2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

    Som underlag till denna studie har enkäter (bilaga 1) använts. Enkäten är till största delen 

kvantitativ, med en kvalitativ öppen fråga. Jan Trost (1994) menar att den som vill ta reda på 

hur många som tycker eller gör något, hur ofta de gör det eller hur vanligt något är gör en 

kvantitativ undersökning. Den som å andra sidan vill förstå eller hitta mönster gör en 

kvalitativ. Denna undersökning vill i första hand ta reda på om, och i sådana fall, hur många 

idrottslärare på gymnasienivå i Gävle stad det är som känner press att sätta ett oförtjänt snällt 

betyg på elever. Därmed är denna undersökning kvantitativ. Samtidigt vill denna 

undersökning även få med anledningarna till att detta sker (om det sker) och av den 

anledningen är den sista frågan kvalitativ. Trost menar vidare att det är önskevärd med hög 

grad av standardisering i en undersökning, något som författaren till denna studie upplever sig 

ha lyckats med. Frågorna i enkäten har varit simpla utan negationer eller annat som skulle 

kunna försvåra för deltagare att uppfatta frågan. Därför torde enkäten hålla hög reliabilitet.  

 

2.3 Procedur  
 

    När syftet och frågeställningarna väl var klara skrevs en enkät som skulle ge svar på 

frågeställningarna. Enkäten skulle delas ut till idrottslärare på gymnasienivå. Första steget var 

att ringa kommunkontoret och fråga om hur många gymnasier det fanns i Gävle, vilket visade 

sig vara fler än som först antogs, nämligen åtta stycken. Av dessa åtta var tre kommunala 

skolor och resterande friskolor. Därefter togs kontakt med de berörda skolor och tid 

bestämdes om när enkäterna kunde överlämnas till lärarna. I vissa fall togs kontakt med 

skolans reception då läraren inte varit tillgänglig och enkäten överlämnades till annan än 

läraren. Det hade varit bäst att överlämna enkäterna personligen men missivbrevet förklarade 

syftet och all information fanns på den i de fall läraren inte var tillgänglig för personligt möte. 

I de allra flesta fall informerades läraren/lärarna personligen om syftet och de etiska 

förhållningsreglerna som följdes.  

     Deltagarna fick med ett frankerat kuvert som de skulle skicka tillbaka enkäten i. Då 

undersökningen bygger på frivillighet och anonymitet valdes att inte ta kontakt med 

deltagarna igen för att påminna de som inte svarat att göra så.  

 

 

2.4 Analysmetoder 
 

Som tidigare nämnts är denna undersökning, även om kvalitativa inslag förekommer, till allra 

största delen kvantitativ då den vill få reda på siffror och statistik.  

Trost (2001) menar att undersökaren ska dela upp datainsamlingen i tre delar. Först ska 

information samlas in, sen analyseras och till sist ska data tolkas och det ska visas att det 

intressanta verkligen är intressant.  

    Undersökningen kommer att visa hur många av alla svarande som i någon form har känt sig 

pressade till att sätta ”snälla” betyg. Vidare kommer denna undersökning att gå in på 

underrubriker där siffror och svaren från den kvalitativa frågan, i de fall det finns någon, 

kommer att presenteras. Till slut kommer resultaten från denna undersökning att jämföras 

med andra gjorda undersökningar. För att förenkla presentationen av resultatet kommer de 

som har svarat ”Nej” på fråga 1-4 i den utskickade enkäten men inte sett det som en 

nödvändighet att svara ”Nej” på en eller flera av frågorna 5-8 i densamma, automatiskt att 

registreras som ”Nej-svarare” på dessa frågor. Detta kommer inte på något sätt att påverka 
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resultatet då det logiskt sätt inte går att ge efter för press om det inte finns press från något 

håll att ge efter för.  

    Cirkeldiagrammen kommer i första bild att visa hur många som blir/blir ej pressade till att 

sätta oförtjänt höga betyg på elever. Bild nr 2 kommer att visa hur många av de som svarat att 

de blir pressade, ger efter för den pressen.  

 

 

3 Resultat 
 

3.1 Blir lärarna pressade? 
 

Som det nämnts innan besvarades 17 av 21 av enkäterna. 16 av deltagarna i studien har svarat 

att de vid något tillfälle har blivit pressade av antingen rektor, elev, förälder eller annan lärare 

att sätta ”snälla” betyg på en elev. Av de svarande har nio varit verksamma som lärare 1-10 

år, två har varit verksamma 11-20 år, två har varit verksamma 21-30 år, tre har varit 

verksamma 31 år och uppåt och en har inte velat uppge hur länge de har varit verksamma. 

Endast en lärare har alltså inte upplevt press från någon av de tidigare nämnda att sätta 

”snälla” betyg. Sju av de svarande var kvinnor, åtta var män och två är av okänt kön. Alla 

utom en kvinnlig svarande har uppgett att de utsatts för press. 

   Av de svarande har fyra lärare uppgett att de vid något tillfälle har gett efter för pressen från 

något håll och satt ett ”snällt” betyg på eleven i fråga. Dessa lärare kan ha givit efter för 

pressen från flera olika håll.  

 
 Fördelning över hur många av lärarna som blir pressade, och ger efter för press totalt.   

 

3.2 Press från rektor 
 

    På frågan om läraren har känt press från rektor att sätta ett högre betyg på eleven än vad 

denne förtjänar, har fem uppgett att de har känt sådan press medan 12 stycken inte har upplevt 

någon sådan press. Av de fem som uppgett att de hade upplevt press från rektorn har två 

stycken givit efter för pressen och satt ett ”snällt” betyg på eleven. Pressen från rektorn har 

inte alltid varit direkt uttalad utan kan ibland ha varit ”förklädd”. En lärare skriver: 

 

”Vid jämförelse mellan ≈ likapresterande elever på gymnasieskolorna 

visade det sig att våra elever fått högre betyg – något vi inte kände till 

vilket rektor påpekade, det medförde att vi hamnade på ”rätt” nivå för 

de elever som presterade ≈ lika.” 

 

16 
(94%)

1 (6%)

Blir presssade

Blir inte pressade

4 (25%)

12 (75%)

Har gett efter för 
press

Har inte gett efter 
för press
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     En annan lärare, som också denne känt press från rektorn men inte givit efter för denna, 

menar att pressen i dennes fall inte spelar någon roll för betygsättningen: 

 

”Enligt mig är det inte ”pressen” från någon som avgör betyget -. Det är elevens 

egna, färdigheter, prestationer, karaktär samt försök som avgör betyget. Mitt mål är 

att alla, oavsett press, skall få det betyg de förtjänar efter kursmål och 

betygskriterier. Alla skall få ett rättvist betyg. Under mina år kan jag känna att det 

endast är ett fåtal elever som kan ha fått ett felaktigt betyg.”  

 

 

    
Fördelning över hur många av lärarna som har upplevt press från rektor, och hur många som ger efter för                         

pressen. 

 

3.3 Press från elev 
 

     De flesta lärare uttrycker att de har känt press från eleven i fråga att sätta högre betyg på 

denne än vad denne gjort sig förtjänt av. 14 lärare har uppgett att de har känt sig pressade 

medan tre stycken uppgett att de inte har känt av någon sådan press. En lärare skriver:  

 

”Många elever kommer med en mycket starkt idrottstradition från 

grundskolan vilket tycks ge dem anledning att tro att deras betyg i 

IDH1201 på gymnasiet är i direkt proportion till deras prestation i 

diverse lagbollspel samt kämpavilja. Den mål- och 

kunskapsbaserade kursplanen är dem fjärran och förväntningarna är 

att ”idrotten ska vara rolig” – som första ledstjärnan. Att endast delta 

tycks också vara det enda kriteriet som många verksamma i skolan 

samt elever och föräldrar upplever finns i ämnet idrott och hälsa.” 

 

    Vid närmare undersökning av enkäterna visade det sig att samtliga nio lärare som jobbat tio 

år eller färre, har blivit utsatta för press från elever, men väldigt sällan från andra än elever. 

Lärare med fler verksamma år blir visserligen också pressade från elever, men de blir också 

oftare pressade från flera håll, något som de yngre lärarna inte blir i lika stor utsträckning. Av 

de lärare som jobbat tio år eller färre, har endast två blivit utsatta från press från andra än 

elever. För de ”äldre” lärarna är samma siffra fem av sju.  

     Flera lärare påpekar hur viktig kommunikationen mellan lärare och elev är. Att 

kommunicera och förklara för elever är viktigt för lärare och dennes roll. Elever som får en 

motivering till varför de får de betyg de får tenderar, enligt undersökningen, att acceptera 

5 (29%)

12 (71%)

Har kännt 
press från 
rektorn

Har inte 
kännt press 
från rektorn

2 (40%)

3 (60%)

Gett efter för 
press

Ej givit efter för 
press
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betyget. Flera deltagare påpekar dock att betygsättningen inom idrott och hälsa är subjektiv 

och att eleverna därför kan försöka och kanske lyckas med att påverka läraren i dennes 

betygssättning: 

 

”Eftersom bedömningen är subjektiv blir betyget påverkat av vad 

elever säger och tyder. Jag försöker ha en kontinuerlig dialog med 

eleverna och blir säkert påverkad av vad de säger. Jag blir tvungen 

att fundera på och omvärdera om min betygssättning är rättvis och 

korrekt.” 

 

    Som skolverket skriver är det ett problem att lärare betygssätter olika, något som några av 

lärarna i undersökningen ”vittnar” om. Att överta klasser från tidigare lärare är problematiskt 

för både elever och lärare. Lärarna hamnar i en svår sits då de känner att en elev har fått ett 

högre betyg från tidigare lärare än vad denna har kunskap till: 

 

”På grundskolan tog jag över en klass under VT. Eleven hade fått 

MVG från den tidigare läraren på HT. I sådana lägen kan det vara 

tufft att sänka betyget.” 

 

”Argumenten har varit att förra läraren sagt att de ska få ett högre 

betyg. Att de har gjort mer saker för den läraren. Jag talar då om att 

jag går igenom förra lärarens anteckningar samt att de är upp till dem 

att visa sitt bästa på mina lektioner. Detta är något som jag tror man 

kommer råka ut för flera gånger.” 

    

 Två lärare svarade att de givit efter för pressen och satt ett oförtjänt bra betyg på eleven i 

fråga. Av dessa två måste ett svar tolkas med försiktighet då denne deltagare svarat att denne 

både har och har inte givit efter för pressen. Flera lärare, både de som svarat att de satt ett 

”snällt” betyg och de som inte givit efter för pressen, menar att problemet mer än något annat, 

ligger i dagens betygssystem. En lärare skriver att betyget G är så brett att det blir en svårighet 

att bedöma vem som ska ha betyget: 

 

”Kan tycka att betyget G är så brett att det kan vara svårt att hålla sig 

från att flytta upp en elev som kanske ligger på G+ när det finns elever 

som precis fixar G men som inte alls ligger på samma nivå som den 

med ett starkt G.” 

 

En annan lärare skriver om att denne i tveksamma fall hellre friar än fäller: 

 

”I vissa tveksamma fall har jag hellre friat än fällt mellan IG > G! 

Svårt ibland att avgöra vilket betyg som är mest rättvist med så få 

betygssteg!!!” 
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 Fördelning över hur många lärare som har upplevt press från elev, och hur många som har gett efter för pressen. 

 

Avslutningsvis är här ett citat från en lärare om press mot lärare: 

 

”Jag tror att det bara är bra om eleverna sätter press på läraren, oavsett 

vilket ämne det handlar om. Idrott och hälsa kanske har högre medel 

än andra ämnen. Men då måste man ha i åtanke att många håller på 

med idrott på sin fritid och får mycket gratis i ämnet.” 

 

 

3.4 Press från föräldrar 
  

    Fyra av deltagarna har svarat att de upplevt press från föräldrar. Endast en lärare har svarat 

att denne givit efter för pressen och satt ett högre betyg än eleven förtjänat. 

 

 
 Fördelning över hur många lärare som har upplevt press från föräldrar, och hur många som har gett efter  

 för pressen. 

 

3.5 Press från lärare 
 

    Ingen av lärarna har upplevt att någon annan lärare har utsatt de för press att sätta ett 

”snällt” betyg på någon elev.  

14 (82%)

3 (18%) Har kännt 
press från elev

Har inte kännt 
press från elev

2* (14%)

12 (86%)

Givit efter för 
press

Ej givit efter för 
press

4 (24%)

13 
(76%)

Har kännt 
press från 
en förälder

Har inte 
kännt press 
från en 
förälder

1 (25%)

3 (75%)

Givit 
efter för 
press

Ej givit 
efter för 
press

* Varav en givit ett tvetydigt 

svar 
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4 Diskussion 
 

4.1 Sammanfattning 
 

  Åldern mellan lärarna och hur länge de har varit verksamma varierar. Majoriteten har varit 

verksamma inom yrket tio år eller färre medan några har upplevt flera olika betygssystem. Det 

råder ingen större skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelse i att de blir pressade till att 

sätta ”snälla” betyg men däremot ser åldern eller snarare antalet år inom yrket ut att spela en 

roll för vem det är som utsätter läraren från press. Samtliga lärare som har varit verksamma 

som lärare tio år eller mindre har blivit utsatta för press från elever. 

     Denna undersökning har, i likhet med exempelvis Selgheds (2004) undersökning, påvisat 

att idrottslärarna på gymnasienivå i Gävle stad blir pressade till att sätta ”snälla” betyg. I de 

flesta fall utsätts de från elever men också till stor del från rektorerna. Föräldrarna står för en 

liten del av pressen medan lärare inte pressar andra lärare. Fyra lärare har givit efter för 

pressen och satt ett ”snällt” betyg medan de andra 12 som har känt sig pressade har lyckats att 

stå emot. Även om antalet är litet stämmer dessa siffror bra överens med de procentuella 

siffror som Göteborgs Posten har redovisat i deras artikel. Endast en lärare har uppgett att 

denne inte blivit utsatt för press från något håll. De flesta har skrivit mest om pressen från 

eleverna, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att en lärare har mest kontakt med 

sina elever. Dock har detta medfört att vi vet för lite om de andra områdena för att kunna dra 

en slutsats.  

      Betygssättningen i Sverige är en myndighetsutövning och ska därför tas på största allvar. 

Det ska vara helt felfritt då så många människor påverkas av betyget de får. Eleverna får 

själva bestämma om de ska studera vidare efter grundskolan eller inte. I teorin ja, men i 

praktiken är detta omöjligt av den simpla anledningen att ingen idag skulle vilja anställa 

någon utan minst gymnasieutbildning. Ett ”snällt” betyg hjälper ingen. Den som får ett sådant 

betyg görs en björntjänst samtidigt som de som har de rätta kunskaper för ett visst betyg nu 

måste konkurrera med någon som inte har samma kunskaper men trots det har samma betyg. 

Lärare och myndigheter, såsom Skolverket (2009), ”vittnar” om att likvärdig betygssättning 

endast existerar på papper. Rent praktiskt är det svårt att få till en rättvis bedömning då varje 

skola ska tolka de nationella läroplanerna och därefter skriva egna lokala. Även detta har 

lärare i denna undersökning bekräftat. Alltså stämmer även denna undersöknings resultat 

överens med Skolverkets publikation vad gäller likvärdig betygssättning.  

    Vad är det som säger att skolorna kommer att tolka läroplanen på samma sätt? Skolverket 

har kommit fram till att lärarna inte besitter tillräckliga kunskaper om betygssättning och 

kursplaner och att lärarna inte diskuterar betygsättning med andra lärare, vilket är att föredra. 

Samtidigt riktas kritik mot att lärarna inte får utbildning i att betygsätta under sin egen 

utbildning.   

    Jag kan inte påstå att det är förvånande att lärarna blir pressade i sin betygssättning då flera 

lärare redan innan denna studie gjorts uttryckt att fallet var sådant. Dock är det lite 

överraskande att inte fler lärare ger efter för denna press. Enligt undersökningen som gjordes 

av GöteborgsPosten förra året hade var fjärde lärare satt ”snälla” betyg. Den undersökningen 

kan inte jämföras med denna undersökning då den gällde lärare inom alla ämnen och denna 

endast tog hänsyn till idrottslärare på gymnasienivå. Dock hade jag förväntat mig att denna 

undersökning skulle visa ungefär samma procentuella siffror, vilket den också gjorde. Det är 

naturligtvis ett glädjebesked att inte fler sätter ”snälla” betyg. Å andra sidan är 4 av 17 lärare 

ca 24 %, vilket innebär att nästan en av fyra lärare sätter ”snälla” betyg. Vore dessa siffror 

representativa för hela landet, vilket det inte påstås vara fallet, skulle det kunna ifrågasätta 

idrottslärarnas professionalism.  
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     Samtidigt som en kan ha viss förståelse för att lärare ger efter för pressen och sätter 

”snälla” betyg, begår de tjänstefel, ett brott. Enligt svensk lag kan den, som av oaktsamhet 

eller avsiktligt, begår felaktigheter i sin tjänsteutövning bli åtalad och straffad enligt kapitel 

20 i brottsbalken. I denna står som följer:  

 

”1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid 

myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter 

vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller 

fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till 

gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med 

myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att 

anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.” 

  

    Denna undersökning har sett till hur många som har blivit pressade och givit, eller inte 

givit, efter för pressen. Dock säger den inget om frekvensen av resultatet. Min uppfattning 

och förhoppning är lärarna satt ”snälla” betyg vid enstaka tillfällen och inte satt det i system. 

Eftersom vi inte vet detta kan vi bara spekulera i hur många elever som blivit drabbade på ett 

eller annat sätt.  

    Lite överraskande är att lärare enligt denna undersökning inte tenderar att lägga sig i hur 

andra lärare betygssätter sina elever. Resultatet var det önskade, men kanske inte det 

förväntade. Kanske påvisar det att lärare tenderar att lita på andra lärare i deras 

yrkesutövning. Denna undersökning har visserligen påvisat ett resultat på frågan om lärare 

pressar andra och om lärare ger efter för den pressen. Samtidigt är resultatet inte 

tillfredställande då inga lärare har kommenterat på denna fråga.  

    Att så många lärare blir utsatta för press från elever är kanske inte så överraskande då 

lärare för det mesta omger sig med elever. Dock är det förvånande att alla lärare med tio år 

eller färre i yrket blir pressade. Frågan ”varför” uppkommer. Kan det vara så att eleverna 

identifierar sig med de yngre lärarna och kanske utvecklar ett ”kompisförhållande” vilket får 

de att ta sig större frihet, eller är det ett systematiskt beteende från elevers sida? En annan 

fråga som uppkommer är hur det kommer sig att lärare med färre än elva verksamma år mer 

sällan utsätts från press från andra håll än från elever? Samtidigt är det intressant att se hur 

elever spelar ut lärare mot varandra. Om en lärare sänker ett betyg som en annan lärare har 

satt kan det se ut som att någon av lärarna inte har bedömt riktigt. Den läraren som då har 

planerat att sänka en elevs betyg hamnar i en rävsax där denne får det svårt att sänka ett 

betyg, som en lärare skrev. Att stå emot pressen från elever tror jag, kan vara svårare än att 

stå emot pressen från rektorn.  

     Press från rektorn förekommer föga förvånande det med. Stora pengar står på spel och 

med tanke på att en elev genererar 50-60 000 kr är det förståeligt att rektorer vill att skolan 

ska uppvisa goda resultat. Därmed inte sagt att det är förståeligt och acceptabelt att en rektor 

ska pressa sina medarbetare att sätta oförtjänta betyg, även det ett tjänstefel. Precis som en 

lärare skrev tror jag inte att denna press är direkt uttalad utan som i dennes fall ”förklädd”.  

 

 

4.2 Tillförlitlighet  
 

     Denna undersökning anser jag vara representativ för den målgruppen jag har velat 

undersöka. Alla deltagare (17 st) är utbildade gymnasielärare i olika åldrar med olika många 

års erfarenheter. Båda könen är självklart representerade. Möjligtvis kan man ha åsikter om att 

nio deltagare hade färre än elva års erfarenhet. Dock ser verkligheten i Gävle ut så. Frågorna i 

enkäten var välformulerade och enkla att förstå. Frågeställningarna blev besvarade. Enkäten 



 23 

kunde dock ha gjorts bättre. Ett ”osäkert” kunde ha varit med som alternativ på frågorna 1-8. 

Därmed inte sagt att avsaknaden av ett sådant svar hade gett undersökningen ett annat resultat. 

Den kvalitativa frågan borde ha formulerats bättre. Frågan borde inte ha haft exempel på vad 

deltagarna kunde ha skrivit om. Meningen var att deltagarna skulle fått skriva fritt men jag 

tror att exemplen tog bort detta. Undersökningen har besvarat frågeställningarna men det hade 

varit att föredra om deltagarna beskrivit mer om pressen från föräldrar och andra lärare. 

Uppgifter om dessa är knapphändiga. Beslutet att inte uppsöka lärarna en andra gång för att få 

in fler enkäter kan naturligtvis ifrågasättas men med tanke på att 17 av 21 enkäter kom in 

känns det som ett klokt val. 

      Resultatet i denna undersökning överensstämmer med befintliga undersökningar och ger 

likartade procentuella siffror. Validiteten är därmed uppnådd.  

 

 

4.3 Teoretisk tolkning 
 

     Frågeställningarna har besvarats. Idrottslärarna på gymnasial nivå i Gävle stad blir 

pressade från externa källor att sätta ett högre betyg på elever än vad de anser eleverna 

förtjänar. Undersökningen stödjer Selgheds (2004) resultat om att pressen mot lärarna många 

gånger är outtalad men närvarande, som i fallet med rektorn som påpekade om att elever ska 

ha högre betyg. Undersökningen har även gett ett visst stöd åt Djuvfeldt/Wedmans (2007) 

resultat som menar att lärare många gånger har svårt att sätta ett ”Icke Godkänd”. De letar då 

efter något som skulle kunna motivera ett ”Godkänd”.  

    Undersökningen visar att ett fåtal idrottslärare på gymnasial nivå sätter ”snälla” betyg. 

Dock är det procentuellt sett en hög siffra. Resultaten från denna undersökning visar ungefär 

samma procentuella siffror som undersökningen gjord av GöteborgsPosten. Nämligen att 25 

% av lärarna sätter ”snälla” betyg. 

    Slutligen visar undersökningen att flest lärare blir pressade av elever, sen rektorer och 

därefter föräldrar.  

      

 

4.4 Förslag till fortsatt praktisk tillämpning 
 

Examensarbetet har ännu mer belyst för mig hur svårt det kan vara att vara lärare. Att sätta 

betyg kan vara ytterst stressigt och mycket kan gå fel. För egen del ska jag försöka så långt 

det är möjligt att ha så mycket underlag till ett visst betyg att ingen någonsin ska kunna 

ifrågasätta min betygsättning. Vidare ska jag försöka klargöra för eleverna om vad som 

förväntas för ett visst betyg och vad läroplanen säger. Under min egen skolgång gick lärarna 

igenom läroplanen, men det var ingen som brydde sig. Mitt mål blir att få eleverna 

intresserade av den och att de verkligen tar in informationen. Min dialog med eleverna 

kommer att ha en central roll vid betygsättningen. Utan den tror jag att det kommer bli väldigt 

svårt att sätta ett rätt betyg.  

 

 

 

 

 

 



 24 

Referenser 
 
 Andersson, Håkan. (1999). Varför betyg: Historiskt och aktuellt om betyg. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

    

Barometern (Leijnse, Simon). (2008-05-09). Konkurrens leder till snälla betyg. 

http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/konkurrens-leder-till-snalla-betyg(630496).gm 

(2010-01-08) 

  

Carroll, Bob. (1994). Assessment in Psysical Education. A Teacher’s Guide to the Issues. 

London: The Falmer Press. 

    

 Davidsson L, Sjögren B, Werner L. (2001). Betyg: Grundskola, gymnasieskola, komvux. 

Stockholm. Nordstedt Juridik AB. 

   

 Djuvfeldt G, Wedman I, (2007). Betyg i praktiken: Lärares och arbetsgivarens syn på betyg. 

Gävle, Creative Media Lab.  

    ¨ 

Göteborgs-Posten (Nyman, Jan). (2008-05-09). Många lärare ger för höga betyg.  

     

Skolverket. (2002). Att döma eller bedöma: Tio artiklar om bedömning och betygssättning.  

Stockholm. Elanders Gotab. 

    

Skolverket. (2004). Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning.  

 

 Skolverket. (2008). Vad du måste veta för att sätta betyg på gymnasiet: föreskrifter om 

betygskatalog. (Beställningsnr 08:1031) 

   

Skolverket. (2009). Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygssättning.  

   

Skolverket. (2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94:Gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor förvuxna och 

vuxenutbildningen för utvecklingsstörda.  

    

Skolverket. (2009). Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan?: En analys av sambandet 

mellan nationella prov och kursbetyg (Rapport 338). Stockholm. Davidssons Tryckeri AB.  

    

Skolverket. Kursplan för Idrott och hälsa.  

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/IDH/titleId/Idrott%20och%20h

%E4lsa 2010-03-24 

  

Selghed, Bengt. (2004). Ännu icke godkänd: Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess 

tillämpning i yrkesutövningen. Malmö. Holmbergs.   

 
Selghed, Bentgt. (2006). Betygen i skolan: Kunskapssyn, bedömningsprinciper och 

lärarpraxis. Stockholm. Liber 

   

  Trost, Jan. (1994). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/konkurrens-leder-till-snalla-betyg(630496).gm
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/IDH/titleId/Idrott%20och%20h%E4lsa
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/IDH/titleId/Idrott%20och%20h%E4lsa


 25 

   

Statens offentliga utredningar (SOU) 1992:86. Ett nytt betygssystem 

 

Svensk författningssamling (SFS) 1992:394. Gymnasieförordningen 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 

Press och Betygsättning 
 

 

Hej! 

 

Jag heter XX och går för tillfället sista terminen på Högskolan i Gävle där jag utbildar mig till 

Idrott och Engelskalärare. Denna termin gör vi vårt examensarbete och det är anledningen till 

att jag i detta brev kommer be dig att svara på frågor som har med mitt arbete att göra. Jag vill 

med mitt arbete ta reda på om Gymnasielärarna i ämnet Idrott och hälsa känner en press att 

sätta högre betyg än vad de anser eleven egentligen förtjänar. Därför ber jag dig att ta dig tid 

och svara på enkäten. Den består av två sidor på sammanlagt åtta ”Ja” eller ”Nej” frågor samt 

en öppen fråga där ordet är fritt, men där jag ändå gett exempel på vad du kan skriva om.  

Enkäten kommer att skickas ut till alla Idrottslärare på gymnasienivå i Gävle stad och min 

förhoppning är att skapa en debatt om lärarnas situation när det gäller betygsättning.  

 

Enkäten kommer att bearbetas endast av mig och alla som svarar på enkäten är anonyma. För 

att garantera anonymitet kommer ni att få med ett frankerat kuvert där jag blir mottagare av 

enkäten. Jag ber dig att ta dig tid och svara på enkäten och skicka den till mig.  

 

Om du har några frågor om undersökningen så hör av dig till mig på telnr: XX 

 

På förhand tack för din medverkan 

Gävle oktober 2009  

 

Mirza Pejcinovic 
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Jag är   Man  Kvinna 

 

 

Jag är född år _________. 

 

Jag är verksam som Idrottslärare ________ antal år. 

 

 

Ringa in ett alternativ 

 

1. Har du känt press från rektor att sätta högre betyg på elever/elev än vad du anser 

eleverna/eleven förtjänar? 

 

  

Ja   Nej 

 

 

2. Har du känt press från eleven i fråga att sätta högre betyg på eleven än vad du anser denne 

förtjänar? 

 

  

Ja   Nej 

 

 

3. Har du känt press från föräldrar att sätta högre betyg på eleven än vad du anser eleven 

förtjänar? 

 

 

 Ja   Nej 

 

 

4. Har du känt press från andra lärare att sätta högre betyg på elever än vad du anser dessa 

förtjänar? 

 

 

 Ja   Nej 

 

 

Om du har svarat Nej på alla föregående frågor tackar jag för din medverkan. Om du däremot 

har svarat Ja på några frågor ber jag dig att besvara följande frågor. 

 

 

 

5. Om du har känt press från rektorn att ge elever/eleven högre betyg än vad du anser 

eleverna/eleven förtjänar, har du gett efter för pressen och satt ett högre betyg? 
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 Ja   Nej 

 

 

6. Om du har känt press från eleven i fråga att sätta högre betyg på eleven än vad denne 

förtjänar, har du gett efter för pressen och satt ett högre betyg? 

 

 

 Ja   Nej 

 

 

 

7. Om du har känt press från föräldrar att sätta högre betyg på eleven än vad du anser eleven 

förtjänar, har du gett efter för pressen och satt ett högre betyg? 

 

 

 Ja   Nej 

 

 

 

8. Om du har känt press från andra lärare att sätta högre betyg på elever än vad du anser dessa 

förtjänar, har du gett efter för pressen och satt ett högre betyg? 

 

 

 Ja   Nej 

 

 

 

I följande avsitt får du valfritt reflektera över dina svar och annat som du tycker hör till ämnet. 

Om du har satt högre betyg än vad du anser eleven förtjänar, vilka har varit argumenten från 

de du upplevt press från, vilka åsikter har du om det? Om du har upplevt press från någon att 

sätta högre betyg än vad eleven förtjänar, men inte gett efter pressen, har det fått några 

konsekvenser för dig och i sådana fall vilka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand 
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Bilaga 2 
 

Många lärare ger för höga betyg  

   
Skriv ut  

Göteborgs-Posten 1  

 -  2008-05-09  
 -  Sida: 4  

 -  Sektion: Nyheter  
   

Författare: Jan Nyman  
GÖTEBORG: Var fjärde högstadielärare i Göteborg har gett elever högre betyg än vad de egentligen 
är värda. Det leder till att elever kommer in på gymnasieprogram de inte klarar av.  
Varje år i maj händer det att läraren Peter Persson på Fjällskolan sitter och våndas över vilket betyg 
han ska ge en viss elev. 
- 23 elever av 25 ska du kunna sätta betyg på rakt av om du har skött ditt jobb under läsåret. Men 
ibland är det svårt och jag är sådan att jag ofta ger ett lägre betyg om jag är tveksam. Det räcker inte 
att delvis nå ett betyg, säger han. 
Men många av hans kollegor i Göteborg gör precis tvärtom. 
Av de 800 högstadielärare som har svarat på GP:s enkät säger var fjärde att de har gett elever högre 
betyg än vad eleven har kunskap för. Orsakerna är flera. En del har känt sig pressade av föräldrar 
eller skolans ledning. Andra motiverar snällbetygen med att de tycker om en elev och vill hjälpa honom 
eller henne att komma in på ett visst gymnasieprogram. 
"Vill elevernas bästa" 
Bengt Selghed vid högskolan i Kristianstad forskar i ämnet betygssättning och har vid flera tillfällen 
djupintervjuat lärare. 
- Lärarna vill sina elevers bästa och man räknar in aspekter av elevens beteende som inte ska 
betygsättas, som uppförande, om de sköter hemuppgifter och ibland hur eleven rent fysiskt ser ut. Så 
länge det handlar om mänskliga bedömningar måste vi alltid räkna med någon form av subjektivitet. 
Jag brukar säga att lärare sätter betyg mer med hjärtat än hjärnan. 
Bengt Selghed säger att många lärare är medvetna om att de genom "snällbetyg" gör vissa elever en 
björntjänst. De kommer in på gymnasiet, men sedan måste de hoppa av eftersom de inte klarar av 
matten, engelskan eller svenskan. 
- Jag får också höra att kommunpolitiker och skolledning sätter press på lärarna när de kräver att 
skolorna ska ha bra betygsstatistik att visa upp med många godkända elever, säger Bengt Selghed. 
Peter Persson säger att han under sina tio år i yrket alltid tagit hänsyn till de betygskriterier som finns 
att följa. Han tror att det kan vara en generationsfråga. 
- Jag vill inte dra alla över en kam, men jag kan tänka mig att många äldre kollegor går på magkänsla. 
De är invanda med det gamla systemet och faller ibland för en elev som kommer på lektionerna, som 
är trevlig och då har den eleven säkert en fördel när betygen ska sättas, medan en liten stökpelle får 
kämpa mer för att få sitt godkänt. Det är väl bara mänskligt hos vissa, men jag tycker det är fel, säger 
han. 
Hans kollega vid Fjällskolan, Cecilia Hackzell, säger att en lärare måste vara tydlig med vilka kriterier 
det är som ska bedömas. 
- Jag har hört av kollegor att det finns föräldrar som har reagerat negativt över sina barns betyg. Men 
då måste läraren stå på sig och lita på den professionalism man har, att det är vi som kan det här, 
säger Cecilia Hackzell. 
Hon skulle helst vilja skrota betygen och ser hellre att lärare får ge ett skriftligt omdöme om eleverna. 
- Det är svårare än att sätta betyg, för då måste jag verkligen veta vad jag tycker om elevens kunskap 
och det känns mycket mer rättvist. Eleverna kan vara starkare och svagare inom olika områden i 
samma ämne, men det syns inte i ett betyg, säger Cecilia Hackzell. 
Större risk att det blir orättvist 
För att göra betygen mer rättvisa vill regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen införa 
ett helt nytt system. I stället för fyra betygssteg ska eleverna bedömas på en sexgradig skala. 
Peter Persson gillar inte regeringens förslag. Han pekar på att det i dag finns 82 olika kriterier för 
betygen G, VG och MVG och om betygsskalan delas upp ännu mer är det större risk för att det blir 
orättvist. 
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- Det för med sig olika bedömning vid olika skolor, inom olika områden och i olika städer. Jag är 
osäker på vem som vill ha det för jag hör inget sånt krav från föräldrar här på skolan. Personligen 
skulle jag bara vilja ha en godkändnivå och sedan ha intagningsprov till olika gymnasieskolor, så att 
ungdomarna verkligen kommer in på program som passar deras förutsättningar. 
Varför har då förslaget om ett nytt betygssystem lagts fram, tror du? 
- Eftersom samhället blir mer och mer individualiserat kanske detta står i samklang med den 
inriktningen, att även eleverna ska delas upp mer, att man ska se tydligt var på en skala man hör 
hemma. Men jag ser ingen praktisk nytta med det. 
Jan Nyman 
lärare - hjälte eller loser? 
Del 2 i GP:s artikelserie om lärares villkor och vardag. Första delen publicerades den 7 maj.  
Bildtext: Maskar inte. Lärarna Peter Persson och Cecilia Hackzell är kollegor på Fjällskolan i Göteborg 
och sätter hundratals betyg varje läsår. Kriterierna som en elev ska uppfylla för ett visst betyg är något 
som diskuteras ofta.  
©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.  
  
   
  
    

lärarnas svar i GP:s Enkät "Betygsättning är ingen exakt vetenskap"  
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 -  Sida: 4  
 -  Sektion: Nyheter  

   
Griniga föräldrar, flitiga elever och påtryckningar från rektor. Det är några av de motiveringar som 
lärare lämnar i enkäten till att de gett elever högre betyg än de haft kunskap för.  
"Betygsättning är ingen exakt vetenskap och visst kan det bli för högt betyg ibland och även för lågt 
med nuvarande betygsskala." 
"Har hänt eftersom föräldrarna är på i ett och man orkar inte ta diskussionen." 
"Ibland ser man elever slita i flera terminer och kanske inte riktigt nå upp till t ex ett VG utan ligger på 
G+. Då har det hänt att jag i slutet av undervisningsåren, ger ett VG på grund av flit." 
"En gång efter påtryckning från rektor, en gång på villkor att eleven skulle få adekvat 
stödundervisning." 
"Några gånger har jag satt det högre betyget i gränsfall och ångrat mig efteråt." 
"Ja. För att slippa ta dusten med griniga föräldrar." 
"Det har hänt att jag "räddat" en elev från att bli obehörig när det gäller ansökan till gymnasiet." 
"Orkar inte med det bråk och all den dokumentation som krävs för att gå emot vissa föräldrar - 
dessutom inget stöd från ledningen." 
"Ja, när det gäller att de ligger på gränsen till att inte bli godkända." 
"När fliten har överstigit förmågan." 
"Eftersom man sätter ca 100 betyg per termin lär det väl ha hänt!" 
"I efterhand har man kanske insett det." 
Nytt betygssystem 
Mellan 2010 och 2012 planerar regeringen att införa ett nytt betygssystem. Dagens fyragradiga skala 
MVG, VG, G och IG kommer att bytas ut mot en sexgradig skala med en sjunde markering. A-E är 
godkända resultat och F är icke godkänt. Det icke godkända betyget kommer även att finnas i 
grundskolan, något som inte finns idag. 
Ett streck på pappret blir dagens tomma ruta där det inte går att värdera elevens kunskapsnivå, till 
exempel på grund av frånvaro. 
Från IG till MVG 
Betygskriterier anger vilken kunskapsnivå som eleven ska uppnå för betygen Godkänt, Väl godkänt 
och Mycket väl godkänt. 
Exempel på kriterier för betyget Mycket väl godkänt: 
Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift. 
Eleven har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter 
av olika slag samt visar ett personligt förhållningssätt till texterna. 
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Eleven tolkar och värderar med originalitet och precision texter av olika slag. 
©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.  

 

 

 

 

 

 

 


