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Gymnasielärares upplevelser kring betygsättning 
 

Isabella Kensert och Mathilda Korell 

 
 
Tidigare forskning har visat att läraryrket är ett av de stressigaste arbetena. 
Att sätta betyg anses vara lärarens svåraste uppgift, ett felaktigt betyg kan 
leda till ångest hos läraren. Betygsättning kan påverka relationen mellan 
läraren och eleven positivt eller negativt. Syftet med studien var att undersöka 
gymnasielärares känslomässiga upplevelse vid betygsättning, samt om det 
nya betygsystemet underlättar vid betygsättning. Sexton gymnasielärare 
intervjuades. Deltagarna var mellan 37-59 år gamla, sju arbetade på friskola 
och nio på kommunal skola. Intervjuerna analyserades och tre teman 
bildades: (1) osäkerhet vid betygsättning, (2) lärares upplevelser vid felaktig 
bedömning och (3) konsekvenser av betygssystemsändring. Resultatet visade 
att deltagarna kände sig stressade, trötta och oroliga vid betygsättning. Tolv 
av deltagarna upplevde att det nya betygsystemet bidrog till en enklare och 
rättvisare bedömning. Vid osäkerhet gällande betygsättning tog 15 av 
deltagarna hjälp av kollegor. Slutsatser som drogs var att tydliga 
bedömningsmallar och samarbete mellan kollegor underlättar vid 
betygssättning.   

 
Keywords: decision making, teachers, emotional impact, grading system,  
assessment  
              

 
Inledning 

 
 
Betyg och betygsättningsprocess  
 
När en högstadie- och gymnasielärare sätter betyg på en elevs prestation genomgås två 
processer. Den första processen innebär att läraren mäter prestation och den andra innebär att 
man jämför elevens individuella prestationer med en viss standard. Detta innebär att i process 
två jämförs elevens resultat med klassens resultat, vilket i sin tur innebär att om eleven går i en 
klass med högpresterande elever får denne svårare att få ett högt betyg, jämfört med om eleven 
går i en klass med lågpresterande elever. Läraren ska även jämföra elevens prestationer med de 
mål som finns utformade för ämnet. När en bedömning görs utgår läraren ifrån de mål som 
finns för en specifik kurs, vilket leder till att bedömningen blir mer rättvis för alla elever, oavsett 
vilken klass eller skola man studerar på (Dalbert, Schneidewind, & Saalbach, 2007). Grund- 
och gymnasielärare i Sverige bär ansvaret när det kommer till att betygsätta sina elever. Det 
betyg läraren sätter är tänkt att spegla hur väl eleven begriper och kan tillämpa de färdigheter 
som anses viktiga för en specifik kurs (Wikström, 2005).  
 

Det nya betygssystemet. Ett betygsystem som tidigare använts i Sverige var ett betygsystem 
där mycket väl godkänt (MVG) var det högsta betyget, väl godkänt (VG) var det näst högsta 
betyget, godkänt (G) var det näst lägsta betyget och icke godkänt (IG) var det lägsta betyget. 
Den nya betygsskalan A-F infördes 2011 i Sverige, där A är det högsta betyget och F är det 
lägsta betyget som innebär icke godkänd. I det nya betygsystemet finns det tre fasta steg A, C 
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och E. För de fasta stegen finns betygskriterier. I samband med det nya betygssystemet tillkom 
även nya läro- och kursplaner. Syftet med det nya betygsystemet var att skapa tydlighet och 
precisera mål och krav. Många lärare anser att det nya betygsystemet möjliggör en mer rättvis 
betygsättning än det gamla (Skolverket, 2016b).  

Nio av tio lärare anser att de lyckats sätta ett rättvist betyg med det nya betygsystemet, åtta 
av tio elever känner att de har fått ett rättvist betyg. Lärarna anser att det finns problem när det 
kommer till tröskelregler. En elev som fått A i alla förutom ett av kunskapskraven kan inte få 
ett A i slutbetyg. Då alla kunskapskrav måste vara uppfyllda på A-nivå för att läraren ska kunna 
sätta ett A i slutbetyg. Kunskapskraven är inte tillräckligt tydliga, det finns en problematik när 
det kommer till hur betygsstegen skiljer sig åt. Elever anser att det är otydligt vilka krav som 
ställs vid de olika betygsstegen (Skolverket, 2016b). 

 Vad gäller betygsättning utgår läraren från vad en elev kan i förhållande till kunskapskraven. 
Nationella prov eller ett enskilt prov kan inte avgöra ett slutbetyg. När det kommer till 
betygsbeteckningarna är det inte självklart vad som avses på olika prov, då det inte finns några 
regler för hur lärare ska använda sig av dessa. När en lärare ska sätta slutbetyg på en elev utgår 
inte läraren från enskilda betyg på prov och uppgifter, utan gör en sammanvägning på de prov 
och uppgifter som genomförts under terminen. En elev kan ha fått betygen C, C, C, D och C på 
olika prov och uppgifter, detta kan medföra att eleven får C i slutbetyg, men det kan också 
innebära att eleven får ett annat slutbetyg (Skolverket, 2016a). Det genomsnittliga meritvärdet 
har ökat markant sedan 1998 (Skolverket, 2015). Då betyg används för att komma in på både 
gymnasiet och högskola är det viktigt att betygen är rättvisa och likvärdiga (Lundahl, Hultén, 
Klapp, & Mickwitz, 2015). 
 

Betygsbedömning av elever. Lärare utgår ifrån vad eleven har presterat för att kunna bedöma 
elevens förmågor. Hur bra eller dåligt en elev presterar i skolan kan ha en långsiktig effekt och 
kan komma att påverka eleven i fortsatta studier (Berglund & Tretten, 2016). Det är viktigt att 
eleven blir korrekt bedömd i sina kurser. Ett otillfredsställande betygssystem kan påverka 
elevens prestation negativt. Det slutbetyg som ges utgår från hur eleven har presterat i 
förhållande till den nivå av arbete som har krävts av eleven. Betygskriterier är nödvändiga för 
att kunna göra en bedömning av elevens prestation. Det är viktigt att ha välgrundade 
bedömningar, som ett strategiskt verktyg för att kunna klargöra lärarens bedömning men även 
vägleda eleven i sina studier (Berglund & Tretten, 2016). 

När det gäller bedömning kommer olika lärare att bedöma olika. En lärare som är mer strikt 
kommer att bedöma på ett sätt och en lärare som är mer liberal och mottaglig för nya idéer 
kommer att bedöma på ett annat sätt. När en lärare ska bedöma ett stort antal test blir läraren 
ofta mer generös i sin bedömning. Detta kan bero på att läraren efter ett tag blir trött och därför 
mer ouppmärksam och därför inte ser de brister som finns i det inlämnade materialet. Man har 
även sätt att lärare som läser uppsats efter uppsats som inte är bra och sedan läser en uppsats 
som egentligen är medioker, då uppfattar den som bättre än vad den egentligen är. Samma sak 
händer om en lärare läser många uppsatser som är väldigt bra och sedan läser en uppsats som 
är medioker. Då uppfattas den mediokra uppsatsen som sämre än vad den egentligen är och kan 
därför bli tilldelad ett orättvist lågt betyg (Klein, 2002).  
 
 
Faktorer som påverkar betygsättningen  
 

Betygsinflation. Likvärdigheten brister i betygsättning mellan skolor och lärare. Man kan 
idag se att det föreligger betygsinflation. Den konkurrens som finns mellan olika skolor idag 
leder till att betygen går upp (Lundahl et al., 2015).  
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Sveriges televisions program Uppdrag granskning (Sveriges television, 2016) har visat att 
kunskapsnivån har sjunkit i de svenska skolorna, samtidigt som betygskurvorna pekar uppåt. 
Några av de personer som framträdde i programmet nämnde att många lärare känner sig 
pressade till att sätta höga betyg. En av anledningarna utifrån programmet var att rektorerna 
pressar lärarna till att sätta höga betyg. Det kan bero på att eleverna ses som skolans kunder och 
det är viktigt att göra sina kunder nöjda. En skola som har ett högt betygsgenomsnitt anses som 
en bra skola med bra lärare, vilket gör att fler elever lockas till att studera på just den skolan. 
När en lärare sätter F på en elev innebär det att det blir mer arbete för läraren, då eleven antingen 
måste göra en komplettering eller gå om kursen. Lärare som sätter många F blir ofta sedda som 
sämre lärare och får även ett sämre lönepåslag. Rektorerna har ett ansvar att se till att betygen 
sätts enligt de bestämmelser som finns. Rektorn behöver även kunna diskutera med lärarna på 
vilka grunder man sätter ett betyg. Lärare har stor respekt för sina rektorer eftersom rektorerna 
är lärarnas chefer, och det är dom som styr lärarens anställning. Det är också därför lärare ändrar 
betyg om rektorn uppmanar till det. Lärare upplever att man blir ifrågasatt om man sätter ett 
lågt betyg, men aldrig om man sätter ett högt. Utifrån en rektors uttalande i programmet ansåg 
hon att det räcker att en elev visat att den ligger på A-nivå en gång för att få A i slutbetyg. En 
betygsexpert som medverkade i programmet menar att det inte räcker att visa A-nivå en gång 
för att få A i slutbetyg. Betygen är ett verktyg för att utvärdera skolkvalitén. Utifrån det 
betygsnitt skolan har kan man se hur bra en skola har lyckats med sitt uppdrag.  

 
Lärares relation med elever, föräldrar, kollegor och rektorer.  Det är viktigt som lärare att 

ha positiva sociala relationer med elever, föräldrar, kollegor och rektorer. Idag är allt fler lärare 
beroende av samarbete och det är viktigt för en lärare att ha en god relation med eleverna, 
föräldrarna, kollegorna och rektorerna. Om läraren inte känner att den är betrodd leder det till 
påfrestning hos läraren. Det kan bidra till ångest, men även känslan av att man inte gör ett bra 
arbete (Skaalvik & Skaalvik, 2011). 

Rinne (2014) i sin avhandling visade att det inte bara är vad eleven presterat under terminen 
som avgör vad eleven kommer att få för betyg, utan även relationen mellan läraren och eleven. 
Därmed äventyras både likvärdigheten och rättssäkerheten för de betyg som sätts. Dagens 
politiker ser betygen som ett objektivt mått på kunskap. Men hur rättvisa är betygen egentligen? 
Det finns en välvilja från lärarens sida att hålla en god relation till eleven. Varför det är så kan 
bero på att man som lärare inte vill göra sin elev besviken genom att ge ett negativt 
betygsbesked. Andra faktorer som kan påverka betygsättningen är att det idag finns en 
konkurrens mellan skolorna, ju högre genomsnittliga betyg en skola har desto bättre anses den 
vara.  

 
 

Faktorer som påverkar elevers prestation 
 

Feedback till elever. Vuxna högpresterande elever påverkas positivt i sitt lärande om de får 
mycket positiv feedback på den uppgift de arbetar med. Vuxna elever påverkas inte negativt av 
att få feedback i form av betyg (Lundahl et al., 2015). Detta kan förklaras med att elever på 
högskolenivå har lång erfarenhet av betygsystemet och är vana vid att bli betygsatta. Man kan 
däremot se att yngre lågpresterande elever med mindre erfarenhet av betyg påverkas mer 
negativ jämfört med äldre högpresterande elever. Yngre elever blir påverkade på så vis att 
elevens lärande, motivation för lärande och prestationer påverkas negativt av de betyg de 
tilldelas. Man har även kunnat se att negativ feedback påverkar elever negativt (Lundahl et al., 
2015). I en studie som gjorts av Klapp, Cliffordson och Gustafsson (2013) kunde man se att 
låg- till medelpresterande elever som fått betyg i årskurs sex presterade sämre i årskurs sju än 
elever som inte fått betyg i årskurs sex. De menar att betyg inte har någon positiv effekt när det 
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kommer till prestation, utan betygsättning har en negativ effekt på lågpresterande och 
resurssvaga elever.  

Forskning (Hopfenbeck, 2015) visar att flickor ofta skattar sin förmåga lägre i olika ämnen 
än pojkar, när de sedan tar emot ett betyg som är högre än väntat har det en positiv effekt på 
deras erfarenhet av betygsättning. Medan pojkar däremot har en tendens att överskatta sin egen 
förmåga, vilket leder till att de känner sig besvikna när de får ett lägre betyg än väntat.  

 
Lärarens välmående och self-efficacy. I en studie av Arens och Morin (2016) ville man se 

om lärares välmående påverkade elevers resultat. Det man kunde se var att elever som har lärare 
som mår dåligt presterar sämre än elever vars lärare mår bra. Men resultatet kan även bero på 
att lärare som mår dåligt sätter lägre betyg. 

Det finns en koppling mellan utmattningsdepression och organisatoriska faktorer så som 
skolstorlek, sociopedagogisk status, lön, arbetsbörda, klassrumsstorlek, klimat och socialt stöd 
(Grund, Brassler, & Fries, 2016). Enligt Friedman och Farber (1992) var emotionell utmattning 
högre för yngre och mindre erfarna lärare än äldre och mer erfarna.  

Stress och sårbarhetsmodellen inkluderar kognitioner, depressiva symptom och stress. Alla 
dessa faktorer samverkar med varandra. Stress och sårbarhetsmodellen innebär människors sätt 
att uppfatta sig själva och sin omvärld samt de sätt de löser problem och uppgifter på fungerar 
som en sårbarhetsfaktor. En person med hög nivå av kognitiv sårbarhet får en ökning av 
depressiva symptom (Calvete, Orue, & Hankin, 2012). I Sverige är läraryrket ett av de 
stressigaste arbeten som finns. Många lärare arbetar hemifrån, vilket gör det svårt att skilja på 
när man ska vara ledig och när man ska arbeta (Richter, Näswall, Lindfors, & Sverke, 2015). 
Lärare upplever att de har fler arbetsuppgifter idag jämfört med förr och att arbetsdagen är mer 
hektisk än tidigare. Många lärare får känslomässigt stöd från kollegor för att hantera sin stress. 
Anledningen till att många lärare känner sig stressade idag är på grund av att läraren oftare har 
kommunikation med föräldrar och administration jämfört med tidigare. Även täta byten av 
läroplaner och att de har många prov som ska poängsättas leder till ökad stress. Man har funnit 
att tidspressen bidrar till ökad risk för utmattningsdepression (Skaalvik & Skaalvik, 2011).  

När det kommer till specifika känslor som lärare upplever i klassrummet är ilska, ångest och 
njutning de mest förekommande känslorna. Lärarna som upplever njutning med sitt arbete 
rapporterar lägre nivå av utmattningsdepression och arbetsrelaterad stress. Omvänt gäller de 
lärare som upplever ångest, de löper större risk för stress och utmattningsdepression. Lärare 
som känner njutning med sitt arbete är mer kreativa och visar mer entusiasm. Däremot är lärare 
som känner ilska och ångest mindre kreativa och ger mindre stöd till sina elever (Wang, Hall, 
Goetz, & Frenzel, 2016). När lärare har elever som är stökiga i klassrummet kan det bidra till 
att de får svårt att utföra sitt arbete (Westling, 2010). Med detta menar (Bru, 2009; Clunies-
Ross, Little  & Kienhuis, 2008; Putnam, Luiselli, Handler & Jefferson 2003) att en klass med 
utmanande elever försvårar undervisningen för läraren och tar onödig tid från undervisningen 
genom att ständigt pröva lärarens tålamod. Läraren får också svårt att upprätthålla ett positivt 
inlärningsklimat.  

En lärare med hög grad av self-efficacy (kompetensupplevelse) kommer bättre att hantera, 
uppmuntra och motivera utmanande och omotiverade elever. I läraryrket finns många fördelar 
med att ha en hög self-efficacy, det bidrar bland annat till att man känner en högre grad av 
välbefinnande i klassrummet, trivs bättre på arbetet och rapporterar mindre 
utmattningsdepression, jämfört med lärare som inte har en hög self-efficacy (Zee, de Jong, & 
Koomen, 2016).   
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Känslomässiga upplevelser vid betygsättning 
 
Att arbeta som lärare är känslomässigt påfrestande. Betygsättning av elevers 
inlämningsuppgifter är en central aspekt inom läraryrket. När en lärare sätter betyg på en elev 
finns det olika betygskriterier att utgå från, men även de känslor läraren har kan komma att 
påverka vilket betyg läraren till slut väljer att sätta. Man har kunnat se att lärares känslor 
påverkar hur de bedömer elevers inlämningsuppgifter. Lärare som befann sig i ett positivt 
känslotillstånd gav ett högre betyg, än lärare som befanns sig i ett negativt känslotillstånd 
(Brackett, Floman, Ashton-James, Cherkasskiy, & Salovey, 2013). 

Att sätta betyg på elever anses vara en svår uppgift för läraren. Vissa lärare kan flera år efter 
att de satt ett felaktigt betyg ångra sig. Om en elev känner att den blivit felaktigt bedömd kan 
det påverka relationen mellan eleven och läraren. Det finns en risk att orättvisa bedömningar 
påverkar elevens förtroende för läraren. Det är viktigt att lärare försöker vara så rättvisa som 
möjligt när det gäller betygsättning, trots detta känner många elever att de fått orättvisa betyg 
(Alm & Colnerud, 2015). De betyg man får i skolan påverkar elevernas attityder kring lärande 
och även den uppfattning eleven har om sig själv och sitt lärande, vilket i sin tur påverkar 
elevens framtida utbildningsval. De betyg eleven får i gymnasiet påverkar vilka utbildningar 
eleven senare kan söka på högskolan, därför är det viktigt att en rättvis betygsbedömning görs. 
Svenska politiker hävdar att den nya betygsskalan och de nya betygskriterierna är ett försök att 
göra betygssättningen mer rättvis (Alm & Colnerud, 2015).  

Lärares känslor är involverade i många aspekter som vid undervisningen och 
lärandeprocessen. Läraren kan uppleva känslomässiga krav från elever, föräldrar, kollegor och 
rektorer. För att lärarna ska kunna klara av de känslomässiga upplevelser som uppstår genom 
dessa krav, behöver läraren vara känslomässigt stabil för att kunna bidra till en bra 
undervisningsmiljö. De vanligaste positiva känslorna som lärare upplever är glädje, 
tillfredställelse och entusiasm. Dessa känslor förekommer när läraren integrerar med elever. De 
negativa känslorna är relaterade till lärarens personliga utveckling inom yrket (Chen, 2016).  

I en enkätstudie gjord av Guskey (2006) tillfrågades 320 lärare, de skulle beskriva både 
negativa och positiva erfarenheter av betyg och betygsättning. Resultatet visade att den 
vanligaste negativa erfarenheten var känslan av att göra en orättvis betygsättning. Den 
vanligaste positiva känslan hos läraren var känslan av att ha engagerade elever, då det fick 
läraren att känna att den har lyckats med sitt arbete. Faktorer som kan påverka en lärares 
bedömning negativt är om läraren och eleven är oeniga. 
 
 
Syfte och frågeställning  
 
Studiens syften var att ta reda på hur gymnasielärare upplever att de påverkas känslomässigt i 
och med betygssättning, samt hur lärare hanterar konflikter med elever, föräldrar, kollegor och 
rektorer. Frågeställningen som användes var ”hur upplever lärarna att betygssättningens 
beslutsprocess går till och vad blir dess konsekvens?” Lärare anses av många spela en nyckelroll 
i samhället. Förutom att ha förmågan att förmedla kunskap, bildning och färdigheter, väcka 
intresse och bidra till demokratiska ideal såsom alla människors lika värde, bär även läraren 
ansvaret för att sätta betyg. För elevernas framtida möjligheter kan betygsättningen på 
gymnasienivå ha en betydande roll för elevernas fortsatta studier. Det är därför av stor vikt att 
studier görs för att öka kunskapen om läraryrket och lärarens känslomässiga upplevelser när det 
kommer till att sätta betyg på elever. Författarna använde sig av en kvalitativ semistrukturerad 
intervju som innehöll både öppna och slutna frågor. Genom de öppna frågorna fick författarna 
chans till att ställa följdfrågor för att komma in mer på djupet. Dessa kunde handla om 
exempelvis skolledningen. Anledningen till varför författarna valde att genomföra studien med 
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kvalitativ metod var för att komma djupare in på lärarnas subjektiva upplevelser vid 
betygsättning. Hade författarna istället använt sig av enkäter hade det blivit svårt att få fram 
lärarnas känslomässiga upplevelser kring betygsättning. En annan fördel med kvalitativ metod 
är möjligheten att kunna ställa följdfrågor för att få ut mer berikad information. Författarna blev 
inspirerade till att genomföra studien efter att de sett Sveriges televisions program ”Uppdrag 
granskning” som visade på att skolledningen lagt sig i lärarnas betygsättning. Ett intresse 
väcktes hos författarna om hur betygsättningen egentligen går till, och hur lärare uppfattar att 
de påverkas känslomässigt när de sätter betyg. Då det nya betygsystemet i Sverige A-F infördes 
år 2011 och är relativt nytt, ville författarna undersöka vidare om det skiljer sig mellan det 
gamla och det nya betygsystemet. Samt om det nya betygsystemet underlättar för lärarna 
känslomässigt när dom sätter betyg på sina elever. Studien bidrar till förståelse för hur lärare 
upplever att de påverkas känslomässigt vid betygsättning, men också vad man kan göra för att 
underlätta för lärarna när dom ska sätta betyg på sina elever.  

 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
För att åstadkomma ett urval som var lämpligt för frågeställningen valdes legitimerade lärare 
ut för studien, som både hade haft erfarenhet av det gamla och det nya betygssystemet. Totalt 
deltog 16 gymnasielärare, där sju arbetade på en friskola och nio på en kommunal skola. Nio 
av deltagarna var från två olika kommunala skolor i Mellansverige. Tolv av deltagarna valdes 
ut genom obundet slumpmässigt urval, författarna kontaktade deltagarna via mail. Totalt 
skickades mail till 69 deltagare, 55 av deltagarna valde att inte delta i studien. Bortfallet visade 
på 80%. Resterande fyra deltagare valdes ut genom rekommendationer från två andra deltagare. 
Två av intervjuerna anordnades direkt på plats, vilket medförde att dessa deltagare inte fick ta 
del av något missivbrev innan intervjun. De deltagare som inte fick ett missivbrev blev 
informerade om att de kunde avbryta intervjun när som helst samt att allt material behandlades 
konfidentiellt. Deltagarna var mellan 37-59 år gamla med en genomsnittlig ålder på 47, 
deltagarna bestod av sju män och nio kvinnor. Deltagarna som intervjuades hade olika 
undervisningsområden och hade i genomsnitt arbetat i 12.5 år. Ingen kompensation delades ut 
för att delta i studien.  
 
 
Material  
 
För att genomföra intervjuerna utformades ett missivbrev och en intervjuguide. Intervjuguiden 
bestod av öppna och slutna frågor. Författarna började intervjun med att ställa formella frågor 
om kön, ålder, utbildning etc. Sedan ställdes öppna frågor som handlade om konflikt i och med 
betygsättning: ”berätta om en situation där du hamnat i konflikt i och med betygsättning?” samt 
svårigheter med att sätta betyg: ”berätta om en situation där du hade svårt att bestämma vilket 
betyg du skulle sätta?”. Samt om deltagaren påverkats känslomässigt vid betygsättning: ”hur 
påverkas du känslomässigt vid betygsättning?”. Genom att använda sig av öppna frågor fick 
deltagarna möjlighet att prata fritt. Intervjuguiden bestod även av mer slutna frågor som kunde 
handla om skillnader mellan det nya och det gamla betygssystemet: ”känns det svårare att sätta 
ett A än ett MVG?”. Men även om skolledningen lagt sig i betygsättningen: ”har du upplevt att 
skolledningen lagt sig i betygsättningen?”. Inspiration för utformning av frågorna kom från 
tidigare forskning författarna läst samt från Sveriges televisions program ”Uppdrag 
granskning”. 
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Procedur 
 
Inför studien genomfördes en pilotintervju för se om intervjuguiden gav tillräckligt med 
underlag för undersökningsområdet. Efter den utförda pilotintervjun la författarna till frågor 
som ansågs viktiga för att kunna få ut ännu mer berikad information. Innan deltagarna 
kontaktades inför studien hade ett missivbrev formulerats. I missivbrevet framgick bland annat 
att det var frivilligt att delta samt att allt material kommer att behandlas konfidentiellt, så att 
inga personuppgifter kommer ut till obehöriga. I missivbrevet framgick även syftet med studien 
som var att ta reda på lärares upplevelse när det kommer till betygsättning, samt hur 
betygsättningen går till. Intervjupersonerna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. 
Under 14 av de intervjuer som genomfördes deltog båda författarna. Resterande två intervjuer 
delades upp sinsemellan. Intervjuerna tog i genomsnitt 25 minuter att genomföra. När alla 
frågor på intervjuguiden var besvarade frågade författarna alltid om intervjupersonen hade 
någonting mer att tillägga. Materialet fördelades sinsemellan och transkriberades enskilt. Under 
transkriberingen formulerades allting som sades, stakningar, pauser, upprepningar och dylikt.  

Under intervjuerna använde sig författarna av ljudinspelning. Innan varje intervju blev 
deltagarna tillfrågade om en inspelning fick göras. Samtliga deltagare godkände detta. Allt 
material hanterades konfidentiellt. Samtliga ljudinspelningar raderades efter transkriberingen. 
Författarna avslutade varje intervju genom att tacka för sig och deltagarens medverkan. Efter 
att intervjuerna avslutats transkriberades de ordagrant. Egennamn och annan information som 
till exempel skolan de arbetar på togs bort för att inte hota konfidentialiteten.  
 
 
Databearbetning  
 
Författarna valde att transkribera varje inspelad intervju direkt efter det genomförda 
intervjutillfället. Intervjuerna gav totalt 72 sidor transkriberad text. Efter att transkriberingarna 
hade genomförts gjordes meningskoncentreringar på varje intervju. Meningskoncentreringarna 
gav 24 sidor meningskoncentrerad text tillsammans. Här tog författarna bort sådant som var 
oväsentlig för ämnet men även upprepningar, tid- och rum och ersatte egennamn. Därefter 
gjordes listor för varje meningskoncentrering som sedan slogs ihop till en och samma lista. 
Sedan rensades upprepningar bort och komponenter slogs samman som beskrev ungefär samma 
sak. Efter det att författarna hade rensat klart sin lista hamnade listan på 20 komponenter. 
Författarna tog kontakt med en kollega för att testa interbedömarreliabilitet. Innan 
interbedömarreliabilitetstestet utfördes försökte författarna hitta förekomster i de 16 
intervjuerna genom att sätta ut kryss. Därefter fick kollegan som författarna hade kontaktat 
försöka hitta förekomster genom att läsa tre av de 16 transkriberingarna och utifrån de sätta ut 
kryss. Därefter jämförde författarna sina kryss med kollegans kryss. Resultatet man kunde 
utläsa från Cohens kappa var .65.   

För att få stöd att tolkningen som gjorts stämde överens med deltagarna gjordes en 
deltagarvalidering. Författarna kontaktade fyra av deltagarna för att säkerställa sin tolkning av 
vad som sagts (Maxwell, 2013). Till sist abstraherade författarna komponenterna ytterligare för 
att finna de tre teman som var gemensamma för de 16 intervjuerna.  

 
 

Resultat  
 
Författarnas fokus var att undersöka gymnasielärares känslomässiga upplevelse när det kommer 
till betygsättning, samt om det nya betygsystemet underlättar vid betygsättning. De tre centrala 
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kategorierna som kom fram var (1)  osäkerhet vid betygsättning, (2) lärares upplevelser vid 
felaktig bedömning och (3) konsekvenser av betygssystemsändring. Författarna valde sedan att 
konstruera tre tabeller för de olika centrala kategorierna och deras tillhörande subkategorier. I 
Tabell 1 visas subkategorierna: kollegors inflytande, tittar på underlag, ny chans, dialog med 
elever och stöd från skolledningen. I Tabell 2 visas subkategorierna: missnöjda elever, delade 
meningar med kollegor, påfrestande och känslosam uppgift och dålig relation med elever. I 
Tabell 3 visas subkategorierna: snällare bedömning förr, rättvisare bedömning idag, rätt 
riktning och enklare bedömningsmall. Varje siffra i den koncentrerade meningsenheten 
representerar en respondent. Respondenterna har döpts till R1–R16 där varje siffra representerar 
en respondent.   
 
 
Osäkerhet vid betygsättning 
 
I Tabell 1 visas kategori, subkategorier och koncentrerade meningsenheter som redovisas under 
tematiseringen av osäkerhet vid betygsättning. Vid osäkerhet vid betygsättning finns det olika 
tillvägagångssätt. 

Kollegors inflytande. Femton av deltagarna (93.75%) i studien nämnde att vid osäkerhet vid 
betygsättning tar de hjälp av kollegor. Detta gör man för att få förstärkning på att den 
betygsättning man gjort är korrekt. Om kollegan bedömer uppgiften annorlunda behöver man 
möjligen tänka om, respondent 6 nämnde att: ”jag har kollegor jag kan byta uppgifter med för 
att se om jag har gjort rätt eller fel, det finns ingen prestige i att sätta ett visst betyg utan det ska 
vara rätt betyg”.  

Titta på underlag. Elva av deltagarna (68.75%) går tillbaka och tittar på vad eleven han 
presterat under terminen vid osäkerhet vid betygsättning: ”jag kan titta på gamla prov eller 
gamla uppgifter som eleven har skrivit och fundera på om det finns något som motiverar åt det 
ena eller det andra hållet, det är en tuff situation”. (R5) 

Tio av deltagarna (62.5%) tar både hjälp av kollegor och går tillbaka och tittar på underlaget 
igen vid osäkerhet vid betygsättning: ”då får man titta på det underlag man har igen och kanske 
fråga någon kollega, det är nästan det vanligaste att man ber någon annan läsa igenom”. (R7)  

Ny chans. Om en elev ligger mellan två betyg erbjuder alla förutom en av deltagarna 
komplettering eller omprövning: ”om en elev har svårt att uttrycka sig i skrift erbjuder jag 
eleven ett muntligt prov”. (R12)  

Dialog med elever. Alla deltagare som blev intervjuade ansåg att det var viktigt att ha en 
dialog med eleverna angående betyget: ”jag har haft en dialog med en elev som jag anser 
förtjänar ett A, fastän eleven inte har presterat det på proven, men eleven har visat sin kunskap 
under lektionstid”. (R13) 

Stöd från skolledningen. Elva deltagare (68.75%) nämner att skolledningen aldrig har lagt 
sig i betygsättningen: ”jag har aldrig känt någon press från skolledningen att sätta ett visst 
betyg”. (R10) I de fall där skolledningen har lagt sig i betygsättning så har det varit förälder och 
elev som kontaktat rektorn: ”det var några elever som klagade på att min bedömning var för 
hård, en av eleverna drog in sin mamma i det här så att jag fick sitta hos rektorn och försvara 
min bedömning”. (R4) Deltagaren upplevde det hela som negativt eftersom känslan av att bli 
ifrågasatt var något som påverkade deltagaren känslomässigt. Då deltagaren valde att inte höja 
upp betyget ledde det till att eleven slutade hälsa.  
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Tabell 1 
Tematisering av osäkerhet vid betygsättning 
 
Koncentrerade meningsenheter 
 

Subkategorier kategorier 

Frågar kollegor (R5) 
 

Kollegors inflytande   
 

Osäkerhet 
vid 

betygsättning 

Går tillbaka till uppgifter (R10) 
 

Tittar på underlag 

Omprövning ges i slutet av kursen (R6) 
 

Ny chans 

Pratar med eleven före betygsättning (R14) 
 

Dialog med elever 

Känner en enormt stor frihet från 
skolledningen (R5) 
 

Stöd från 
skolledningen 

 

 
 
Lärares upplevelser vid felaktig bedömning  
 
I Tabell 2 visas kategorier, subkategorier och koncentrerade meningsenheter som redovisas 
under tematiseringen av lärares upplevelser vid felaktig bedömning.  

Missnöjda elever. När det kommer till betygsättning har 15 av deltagarna (93.75%) någon 
gång varit med om konflikt, missnöje eller att man inte har kunnat komma överens med elever, 
föräldrar eller kollegor angående betygssättning. Många av de konflikter som uppkommer 
handlar om att eleven tycker att läraren har lovat ett visst betyg: ”när vi hade gamla 
betygsystemet G, VG och MVG, var det en elev som tyckte att jag hade lovat henne ett MVG, 
men det hade jag inte gjort det var en jättetuff match”. (R4) Detta har lett till att deltagaren inte 
längre vågar uttrycka sig exakt vilket betyg eleven ska få. En del elever blir mer missnöjda med 
betyget än andra:  

vi var nog båda inställda på att han skulle nå ett B då det kändes rimligt, men han fick ett 
C i betyg, vilket resulterade i att han blev rasande och blev väldigt missnöjd med sitt betyg 
och kontaktade rektorn.  (R5)  

Detta resulterade i att deltagaren fick sitta hos rektorn och försvara sin betygsättning, deltagaren 
upplevde det som jobbigt och påfrestande. Det är inte bara eleven som blir påverkad av betyget, 
även föräldrarna har en tendens att lägga sig i: ”ibland är man inte riktigt överens, ibland har 
det varit lite mer och lite vassare och föräldrar blir inblandade och kontaktar en för att det inte 
har varit en rättvis bedömning”. (R1) 

Delade meningar med elever, föräldrar, kollegor och rektorer. Femton av deltagarna 
(93.75%) har någon gång varit oense med antingen elever, föräldrar, kollegor eller rektorer. Det 
kan handla om att eleven anser sig ha fått ett orättvist betyg: ”jag har varit med om några riktigt 
obehagliga situationer där elever blivit hotfulla på grund av att de inte fått det betyg de velat”. 
(R13)  

Det kan också handla om att föräldrar lägger sig i betygsättningen, då de förväntar sig att 
deras barn ska få ett visst betyg: ” det var en förälder som tog kontakt med rektorn efter att jag 
hade satt ett betyg på en elev, föräldern påstod att jag hade lovat eleven ett C i betyg men eleven 
fick ett D”. (R16) 

 Påfrestande och känslosam uppgift. Femton av deltagarna (93.75%) uppger att de påverkas 
känslomässigt vid betygsättning, det kunde handla om både positiva och negativa känslor. 
Många av deltagarna upplevde glädje när en elev fick bättre betyg än väntat, men blev ledsen 
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om det gick i motsatt riktning: ”när jag är osäker på vilket betyg jag ska sätta får nationella 
avgöra, jag blir väldigt glad om eleven hamnar på det högre betyget”. (R5) 

I slutet av terminen är det många betyg som ska sättas, detta upplevs väldigt stressande för 
11 av deltagarna (68.75%). Det är även många elever som lämnar in uppgifter för sent och 
därför inte hinner komplettera innan betyget ska sättas: ”vid rättning precis innan eleverna ska 
ta studenten är det lättare att man släpper igenom arbeten på grund av tidsbrist”. (R8)  

Vissa deltagare tycker att det är påfrestande att läsa många arbeten efter varandra: ”nu är jag 
trött nu får det duga, då får det bli ett E, men det kanske inte alls är det, man kan tappa fokus 
och då får man ta en paus och gå tillbaka”. (R1) När en elev presterar ojämnt under terminens 
gång blir det svårare för deltagarna att sätta ett betyg: ”om en elev är jättebra på ett område och 
sämre på ett annat, så våndas jag ofta hur jag ska sätta betyget”. (R6) 

Dålig relation med elever. Vid betygsättning kan många elever bli väldigt känsliga om de 
inte får de betyg de önskar: ”men det är klart att det finns elever som blir besvikna om man inte 
är överens, och då gäller det att ha argument för varför man sätter det betyg man gör, och inte 
det betyg som eleven egentligen önskar”. (R10) Att se elever påverkas på det här sättet är för 
många av deltagarna jobbigt.  
 
Tabell 2 
Tematisering av lärares upplevelser vid felaktig bedömning   
 
Koncentrerade meningsenheter 
 

Subkategorier kategorier 

Det är jobbigt att se sina elever  
besvikna (R3) 
 

Missnöjda elever 
 

 
 
 

Lärarens 
upplevelser 
vid felaktig 
bedömning 

Varit oense med kollega vid  
betygsättning (R7) 
Oense om betyget då elever tror 
att de ska få A när dom ligger  
på D (R8) 
 

Delade meningar 
med elever, 
föräldrar, kollegor 
och rektorer 
 

Är jobbigt att se sina elever besvikna (R3) 
Är tröttsam att läsa teoriuppgifter (R1) 
 

Påfrestande och 
känslosam uppgift 
 

Jag och en elev hade olika uppfattningar  
om betyget (R1) 

Dålig relation med 
elever 
 

Konsekvenser av betygssystemsändring  
                    

 I Tabell 3 visas kategori, subkategorier och koncentrerade meningsenheter som redovisas 
under tematiseringen av konsekvenser av betygsystemsändring. I studien ville författarna ta 
reda på den upplevda skillnaden som finns mellan det gamla och det nya betygssystemet. Men 
även om det finns skillnader när det kommer till hur olika lärare tolkar det nya betygsystemet 
och om det bidrar till förutsättningar för att kunna sätta ett mer rättvist betyg.  

Snällare bedömning förr. Fjorton deltagare (87.5%) anser att det var lättare att få ett MVG 
än ett A: ”det är svårt att komma upp till A eftersom det är så höga krav”. (R3) En annan 
deltagare nämner även att: ”det var lättare att få ett MVG förut, men jag tycker att det är lättare 
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att sätta ett A”. (R9) Detta kan bero på att de nya betygskriterierna är mer utförliga än det gamla, 
vilket bidrar till mindre stress samt underlättar vid betygsättning. 

Rättvisare bedömning idag. Tolv av deltagarna (75%) anser att det femskaliga betygsystemet 
gör bedömningen mer rättvis, tydlig och lättare: ”jag tycker att det har blivit bättre eftersom alla 
ska visa samma kunskap på de olika betygsstegen, alltså samma huvudinnehåll men de ska visa 
det olika bra”. (R1) 

Rätt riktning. Fjorton av deltagarna (87.5%) nämnde att det är lättare och mindre arbetsamt 
att ge ett rättvist betyg idag än förut, men svårare för eleven att nå upp till ett högre betyg: 
”generellt tycker jag att det är lättare med de nya betygskriterierna, men svårare för elever som 
vill ha A eller B i betyg”. (R4)  
    Enklare bedömningsmall. Tolv av deltagarna (75%) anser att det nya betygsystemet är 
enklare och att bedömningsmallarna har blivit tydligare, vilket gör det mindre arbetsamt för 
lärarna att sätta betyg. Det har även blivit tydligare vad man ska undervisa om i de olika 
ämnena: ”det har blivit bättre eftersom alla ska visa samma kunskap på de olika betygsstegen 
alltså samma huvudinnehåll, men de ska visa det olika bra”. (R1) 
     Något som var centralt för fyra av de fem deltagarna som undervisade i grundämnen 
(matematik, svenska och engelska) var att nationella provet ofta hade en avgörande roll om 
eleven låg mellan två betyg: ”nationella proven underlättar vid betygsättning”. (R15) 
Deltagarna upplever att nationella provet underlättar betygsättningen då det bidrar till ett ökat 
stöd vid betygsättningen. Det som kan vara problematiskt med nationella provet är om elevens 
resultat inte överensstämmer med vad eleven har presterat tidigare: ”om eleven har presterat på 
A-nivå men får ett C på nationella provet, så är det omöjligt för eleven att få ett A i slutbetyg”.  
(R8) Detta upplevs som påfrestande eftersom deltagaren ifrågasätter sin tidigare bedömning.  
 
Tabell 3 
Tematisering av konsekvenser av betygssystemsändring   
 
Koncentrerade meningsenheter 

 
Subkategorier kategorier 

Det var lättare att få ett MVG förut  
(R9) 

Snällare bedömning 
förr 
 

 
 
 
 
 

Konsekvenser av 
betygsystemsändring 

Det är lättare idag att motivera  
sin bedömning eftersom målen är  
tydligare (R2) 
 

Rättvisare bedömning 
idag 
 

Det nya betygsystemet är bättre  
och mindre luddig (R15) 
 

Rätt riktning 
 

De nya bedömningsmallarna är  
bättre och tydliga (R4) 
 

Enklare 
bedömningsmall 
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Diskussion 
 
 

Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares känslomässiga upplevelse vid 
betygsättning, samt om det nya betygsystemet underlättar vid betygsättning. De teman som 
framkom var (1) osäkerhet vid betygsättning, (2) lärares upplevelser vid felaktig bedömning 
och (3) konsekvenser av betygssystemsändring. Dessa teman framkom genom att författarna 
abstraherade de komponenter som var lika, de komponenterna bildade i sin tur tre olika teman. 

 Det som var centralt för ”osäkerhet vid betygsättning” var att lärarna tar hjälp av kollegor 
vid osäkerhet vid betygsättning. Lärare byter även inlämningsuppgifter med varandra när de 
känner sig osäkra på sin betygsättning. Anledningen till detta var för att få synpunkter på att 
den bedömning som gjorts är korrekt. Enligt Klein (2002) kommer olika typer av lärare att 
bedöma olika. Detta kan vara en anledning till varför lärarna i den föreliggande studien väljer 
att byta inlämningsuppgifter med varandra. En annan anledning till att man väljer att byta 
inlämningsuppgifter med varandra kan vara för att förstärka att den bedömning man gjort är 
korrekt. Om en elev ifrågasätter den betygbedömning som gjorts kan en annan lärare förstärka 
att den bedömning som gjorts är korrekt. Däremot om dom två lärarna inte är överens angående 
betyget kan det bidra till att läraren ifrågasätter sig själv och sin bedömning.  I sådana situationer 
är det viktigt att läraren litar på sin egen kompetens, men också kan ta till sig andras synpunkter. 

I den föreliggande studien nämnde många deltagare att skolledningen inte lagt sig i 
betygsättningen, vilket upplevdes som positivt, då deltagarna kände att de fick stöd för sin 
kompetens. ”Uppdrag granskning” visade att många lärare var upprörda över att skolledningen 
ville gå in och höja det betyg läraren hade satt (Sveriges television, 2016). Utifrån resultatet 
framkom det att lärarna känner sig trygga med de betyg de sätter när de inte blir ifrågasatta av 
skolledningen. Detta i sin tur resulterar till att läraren känner att skolledningen litar på dennes 
kompetens, vilket i sin tur bidrar till ett bättre arbetsklimat.  

Något som också var centralt i studien var ” lärares upplevelser vid felaktig bedömning”. 
Lärarna i den föreliggande studien blev känslomässigt påverkade vid betygsbedömningen, den 
vanligaste känslomässiga upplevelsen var att inte göra en rättvis bedömning. Detta stämmer bra 
överens Guskeys (2006) studie som visade på att den vanligaste negativa erfarenheten var 
känslan av att göra en orättvis betygsättning. I den föreliggande studien framkom det att 
deltagarna informerar de elever som ifrågasätter deras betygsättning, för att klargöra för eleven 
varför den fått de betyg den fått. Detta på grund av att elever blir upprörda om de får ett längre 
betyg än de förväntat sig.  

Att relationen mellan läraren och eleven påverkas av vad eleven tycker är en felaktig 
bedömning, var någonting som framkom i den föreliggande studien. Som författarna nämnde i 
resultatdelen var det en situation där eleven slutade hälsa på deltagaren på grund av en konflikt 
i och med betygsättningen. Det framkom även att deltagarna kunde känna ångest efter att de 
satt ett felaktigt betyg. Alm och Colnerud (2015) har kunnat visa att ett felaktigt betyg kan 
komma att påverka relationen mellan läraren och eleven negativt. Nästintill alla deltagare i den 
föreliggande studien uppgav att de kände sig stressade i slutet av terminen, då många betyg ska 
sättas. Detta ger stöd i Skaalvik och Skaalviks (2011) studie som visade på att lärare känner sig 
stressade vid betygssättning. Lärare som känner sig stressade under en längre tid löper större 
risk för utmattningsdepression (Wang et al., 2016). Det är därför viktigt att lärarna får 
återhämtning från sina arbeten.  

En elev som presterar ojämnt under terminens gång påverkade deltagarna negativt i den mån 
att deltagaren får ångest. I slutet av terminen kände sig många deltagare stressade och 
utmattade. Många av deltagarna upplevde glädje när en elev fick högre betyg än väntat, men 
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blev ledsna om det gick i motsatt riktning. I Wang et al. (2016)  studie kunde man se att lärare 
som upplever njutning med sitt arbete rapporterar lägre nivåer av arbetsrelaterad stress.  

Något som var centralt vid ”konsekvenser av betygssystemsändring” var att det nya 
betygsystemet underlättar när läraren ska sätta betyg. Detta var också något som framkom i 
Alm och Colneruds (2015) studie som visade på att den nya betygsskalan och de nya 
betygskriterierna är ett försök att göra betygsättningen mer rättvis. I den föreliggande studien 
nämnde många lärare att det är svårare att få ett högt betyg idag. Detta säger emot att det råder 
betygsinflation i landet och att kunskapen går ner och betygen upp (Sveriges television, 2016). 

Något som framkom i den föreliggande studien var att vid osäkerhet vid betygsättning går 
lärarna tillbaka och tittar på vad eleven har presterat under terminens gång. Detta gör läraren 
för att kunna förstärka och motivera sin betygsättning. Detta stämmer överens med vad 
Berglund och Tretten (2010) visade på i sin studie, där de kunde se att lärare utgår från vad 
eleven har presterat under terminen, för att sedan kunna bedöma elevens förmågor. Andra 
faktorer som lärarna i den föreliggande studien ansåg underlätta betygsbedömningen var de nya 
bedömningsmallarna. Vilket har resulterat i att målen har blivit tydligare, vilket i sin tur har 
bidragit till mindre stress och osäkerhet hos lärarna. Detta stämmer även överens med Berglund 
och Trettens (2010) studie som visade på att tydliga bedömningsmallar underlättar vid 
betygssättningen.  
 
 
Metoddiskussion  
 
När man väljer deltagare är det viktigt att man väljer deltagare som är representativa för den 
population man är intresserad av. I studien deltog 16 gymnasielärare varav 12 valdes ut genom 
ett obundet slumpmässigt urval, det innebär att alla lärare hade lika stor och oberoende chans 
att komma med i studien. Båda författarna hade en förförståelse när det kommer till 
betygsättning med det gamla betygsystemet. Författarna hade även tittat på Sveriges televisions 
program ”Uppdrag granskning” för att få en inblick när det kommer till det nya betygsystemet. 
Författarnas förförståelse för det gamla och nya betygsystemet bidrog till att de lättare kunde 
ställa följdfrågor till deltagarna som blev intervjuade. Intervjuguiden som utformats användes 
under samtliga intervjuer, vilket ökar möjligheten till replikerbarhet. 
     Deltagarna var av olika kön, i olika åldrar och undervisade i olika ämnen, vilket är en av 
styrkorna med studien. En annan styrka med studien var att en pilotintervju genomfördes för 
att se om intervjuguiden gav tillräckligt med underlag för undersökningsområdet. Författarna 
valde även att genomföra en deltagarvalidering och ett interbedömarreliabilitetstest för att få 
stöd att tolkningen som gjorts var korrekt, vilket också är en styrka med studien. I studien tog 
man hänsyn till de fyra forskningsetiska krav som finns. Författarna informerade deltagarna att 
det var frivilligt att delta och att de när som helst under intervjun kunde avbryta, samt att allt 
material som samlats in kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas till den 
aktuella studien. Deltagarna i studien fick själva välja plats och tid för intervjun, detta bidrog i 
sin tur till att fler kunde delta i studien. Femton av deltagarna valde att bli intervjuade på sin 
arbetsplats, medan en av deltagarna blev intervjuad på annan plats.  
     En nackdel med studien är att det är för få deltagare, vilket medför att det inte går att 
generalisera resultatet, vilket även Kvale och Brinkmann (2015) menar är en invändning mot 
forskning där man använder sig av intervjuer.  
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Slutsatser 
 
En av slutsatserna man kunde dra var att tydliga bedömningsmallar underlättar vid 
betygsättning. I princip alla deltagare som blev intervjuade tyckte att det nya betygsystemet gör 
bedömningen både lättare och mer rättvis. Detta bidrar i sin tur till mindre stress och osäkerhet 
hos läraren vid betygsättning. Genom att skolledningen inte lägger sig i betygsbedömningen 
stärks lärarnas välmående, och de känner sig säkra på sin betygsättning, då deras kompetens 
inte blir ifrågasatt. Detta leder även till ett bättre och mer trivsamt arbetsklimat. Att sätta betyg 
på elever upplevs ofta som stressigt och påfrestande känslomässigt. Femton av deltagarna som 
deltog i studien nämnde att de vid osäkerhet vid betygsättning tar hjälp av kollegor. En slutsats 
man kan dra av detta är att lärarna hjälper och stöttar varandra. Lärarna mår bättre när 
skolledningen inte lägger sig i betygsättningen. Tydliga ramar, känsla av tillit, en känsla av 
sammanhang och ett gott samarbete med kollegor bidrar till en bättre hälsa bland lärare, vilket 
i förlängningen kan minska utmattningsdepression och få fler lärare att vilja fortsätta sitt arbete. 

I framtida forskning skulle det vara intressant att ta reda på om skolledningen lägger sig i 
lärarens betygsättning. Utifrån den föreliggande studien framkom det att endast ett fåtal av 
lärarna hade blivit kontaktade av skolledningen angående betygsättning. I ”Uppdrag 
granskning” framkom att många lärare känner sig pressade av skolledningen att sätta höga 
betyg. Detta var för många lärare i programmet påfrestande eftersom skolledningen ifrågasatte 
deras betygsättning (Sveriges television, 2016). I den föreliggande studien upplevde deltagarna 
att de kände ett stöd från skolledningen, eftersom den litade på deras kompetens. Eftersom den 
föreliggande studien till stor del visade motsats till Sveriges television program ”Uppdrag 
granskning” skulle det vara intressant att genomföra fortsatta studier om detta. Vidare studier 
skulle även kunna ta reda på om det finns skillnader när det kommer till kön och betygsättning. 
Något som också skulle vara intressant att forska vidare kring, är om det finns en skillnad mellan 
kommunala skolor och friskolor när det kommer till betygsättning. Detta skulle vara intressant 
att forska vidare om eftersom att det finns en indikation på att friskolor sätter högre betyg på 
sina elever jämfört med kommunala skolor.  
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