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Sammanfattning  

Denna studie handlar om politiska mål och implementeringen av det nya 

betygsystemet utifrån lärares perspektiv. Den 1 juni 2011 började den nya 

gymnasiereformen att gälla i alla svenska gymnasieskolor. Gymnasiereformen 

innebar en rad olika ändringar för både lärare och gymnasielever som började arbeta 

utifrån reformen under terminsstarten 2011. En av de större ändringarna var det nya 

betygsystemet, vars syfte var att genom ett sexskaligt betyg ge mer rättvisa, hårdare, 

motiverande och informationsgivande betyg till elever. Genom en kvalitativ metod 

har tio gymnasielärare intervjuats där de har fått berätta om sina erfarenheter av 

arbetet med det nya betygsystemet. Deras svar har analyserats och jämförts i en 

fallstudie.  

 

Analysen av det insamlande materialet visar på att det utifrån lärares erfarenheter inte 

har uppnått de politiska målen med betygsystemet. Betygen uppfattas inte som 

informationsgivande, motiverade eller rättvisa. Betygen uppfattas dock som hårda 

men det innebär i sin tur inte att det är motiverande. Anledningen till att de politiska 

målen med nya betygsystemet inte uppnåtts beror utifrån lärares erfarenheter på att 

implementeringsproblem uppstår på grund av bland annat otydliga styrdokument 

från beslutsfattare och närbyråkrater obegränsade handlingsfrihet.  

 

Nyckelord: Betygssystem, Gy11, gymnasieskola, implementering, närbyråkrati, 

handlingsfrihet, styrdokument.  
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1 Inledning  

Det svenska politiska systemet bygger på politiska representanter som fattar besluten 

medan tjänstemän arbetar för att uppnå och verkställa politiska mål. De politiska 

beslut som tas och som innebär förändring speglas i samhällets olika offentliga 

verksamheter. En offentlig förvaltning som påverkas av beslutfattare på central nivå 

är gymnasieskolan. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ger 

ungdomar möjlighet till utveckling för eftergymnasiala studier eller för kommande 

arbetsliv (Skolverket, 2013).  

 

Det senaste decenniet har den svenska gymnasieskolan genomgått en 

gymnasiereform som kom att kallas för Gy11. Gymnasiereformen gick igenom under 

ledningen av Reinfeldts regering och grundas i regeringens proposition 2008/09:199 

och utredning SOU:2008:27. Gymnasiereformen innebar en rad olika ändringar inom 

gymnasieskolan och en av de större ändringarna i samband med reformen var ett nytt 

betygsystem. Den nya betygsskalan från A-F ersatte det gamla MVG-IG systemet och 

genomfördes för att få en mer rättvisa bedömning av elevers kunskap i skolämnena 

(Skolverket, A, 2018).  

 

Precis som alla andra politiska beslut speglas även gymnasiereformen i samhället där 

gymnasielever påverkas av ändringar som sker. De tjänstemän som arbetar för att 

förverkliga politiska beslut i gymnasieskolan är lärarna. Det är lärarnas uppgift aktivt 

arbetar för att genomföra politiska ändringar i den offentliga gymnasieskolan. I 

lärarrollen kan lärarna även beaktas som närbyråkrater, eftersom att de arbetar med 

implementeringen av gymnasiereformen (Hill & Hupe, 2012, 51).  

 

Under 2014 startade gymnasielever en stor debatt om gymnasieskolan. Debatten 

handlade om missbelåtenhet främst mot det nya betygsystemet genom att uttrycka sitt 

missnöje på sociala medier. Genom att använda hashtagen ”Björklundsskola” 

(#bjorklundsskola) startade gymnasielever en Twitterstorm som senare kom att bli en 
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politisk debatt. Missnöjet mot det nya betygsystemet handlade om att det nya 

betygsystemet var missgynnande för vissa elever samtidigt som det skapade en klyfta 

inom skolan. Den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund skuldbelagdes för 

att ha skapat ett betygsystem som inte var rättvist, utan tvärt emot gynnade vissa 

grupper av elever medan resten upplevde orättvishet i betygsättning (Lärarnas 

tidning, 2014). Elevernas uttryckta missnöje kan ses som ett tecken på problem i 

implementeringen av Gy11 och det nya betygsystemet och därför kommer denna 

uppsatsen handla om implementeringsproblem i gymnasiet där teorier om 

närbyråkrater och implementeringsproblem kommer att prövas.  

1.1 Problemformulering  

Om de politiska målen med gymnasiereformen inte har uppnåtts innebär det att det 

finns problem med policyimplementeringen i skolorna. Problem i 

implementeringsprocessen innebär i sin tur problem för den demokratiska aspekten i 

samhället. Demokrati handlar om att den gemensamma makten ska utgå ifrån folket 

och när ett implementeringsproblem uppstår innebär det att de vi har bestämt inte 

kommer till uttryck i praktiken. Detta innebär att de politiska besluten inte blir 

genomförda enligt de riktlinjer som finns och därför uppstår ett problem med den 

demokratiska aspekten som ska finnas i samhället. Dessutom förutsätter demokratin 

att den offentliga förvaltningen respekterar de politiska beslut som tas och genomför 

en korrekt implementering (Sannerstadt, 1997, 19–20).  

1.2 Syfte & Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om de centrala politiska målen med det 

nya betygsystemet från Gy11 har uppnåtts. Eftersom lärarna arbetar med 

genomförandet av det politiska beslutet kommer deras erfarenheter av 

implementeringen analyseras för att besvara följande frågeställning;  

 

 Har de centrala politiska målen med nya betygsystemet från Gy11 uppnåtts 

utifrån gymnasielärares erfarenheter och uppfattningar?  
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1.3 Uppsatsdisposition  

Resterande delen av studien kommer att innehålla bakgrundsbeskrivning, teoretiska 

utgångspunkter, tillvägagångssätt och resultatredovisning. Bakgrundsbeskrivning ges 

för att läsaren ska få en beskrivning av gymnasiereformen. De teoretiska 

utgångspunkter som står för grund för uppsatsen är implementering och 

närbyråkrati. I kapitlet ges även en beskrivning om hur teorin ska tillämpas i studien. 

Uppsatsens metod- och materialkapitel ger en övergripande beskrivning om hur 

tillvägagångssättet sett ut i uppsatsen. Slutligen redovisas det analys och resultat som 

till sist diskuteras i ett disskusionskapitel.   
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2  Bakgrund   

Detta kapitel handlar om ändringar i samband med Gy11, det nya betygsystemet samt 

om tidigare forskning som berör ämnet. Detta i syfte om att ge en 

bakgrundsbeskrivning till ämnet.  

 

2.1 En reformerad gymnasieskola  

Ända sedan början av 1900-talet har de svenska skolorna ständigt genomgått flertal 

olika förändringar. Den senaste reformen som genomfördes innebar både att en ny 

skollag (2010:800) skapades och att de svenska gymnasieskolorna fick genomgå en 

reform som började gälla den 1 augusti 2011. Ändringen innebar att 

utbildningssystemet gick från centraliserat till starkt decentraliserat. Detta innebär 

exempelvis att alla svenska skolor har mer handlingsfrihet gällande 

undervisningsmetoder, timplaner och tolkning av betygssystem (Skolverket, B, 2016) 

 

Arbetet med gymnasiereformen påbörjades 2007, då gymnasieutredningen tillsattes 

och rapporten ”En reformerad gymnasieskola” lämnades in under 2008. Reinfeldts 

regering presenterade sin proposition 2009 och under hösten samma år beslutade 

riksdagen om gymnasiereformen skulle börja gälla. Regeringen namngav 

propositionen för ”Högre krav och kvalité i den nya gymnasieskolan” vilket är de 

centrala målen med reformen (Skolverket, B, 2016).  

 

Under 2011 genomförde den dåvarande regeringen gymnasiereformen som kom att 

kallas för Gy11. Gy11 är en förkortning för läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket, A, 2018). Den 

dåvarande Reinfeldt-regeringen har fått ta emot mycket kritik för genomförandet av 

gymnasiereformen där många påstod att reformen inte var genomarbetad, bidrog till 

social ojämlikhet samt att implementeringen misslyckats. Det nya betygssystemet 

kritiserades även för att vara oklart och bidra till orättvisa betyg bland elever (Fokus, 

2011; Lärarnas tidning, 2014).  
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Syftet med gymnasiereformen var att förändra den svenska gymnasieskolan för att 

allt fler ska avsluta en gymnasieutbildning på tre år samt att allt fler elever ska nå upp 

till de mål som finns gällande gymnasieutbildningar och program. Under tiden Gy11 

infördes var svenska ungdomars intresse för att avsluta en gymnasial utbildning låg 

vilket varit ett av de större motiven till att regeringen i första hand lämnat in ett 

förslag till ändring i skollagen. Gy11 har lett till att mer likheter mellan 

yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Detta i sin tur ska leda till en 

ökad kvalité i de svenska gymnasieskolorna och större förberedelser för 

eftergymnasiala studier eller kommande arbetsliv. Dessutom ska allt fler ungdomar 

slutföra sin gymnasieutbildning och få en gymnasieexamen (Skolverket, A, 2018).  

 

Den nya gymnasiereformen började gälla 2011 och har inneburit en rad olika 

förändringar inom gymnasieskolan för att en högre kvalité ska uppnås. De generella 

förändringarna i samband med GY11 finns i Skolverkets program och kan 

sammanfattas i följande punkter;  

 Ny sex-gradig betygsskala.  

 Betyg i årskurs 6 och 7.  

 Nationella prov i fler ämnen än tidigare på̊ grundskolan.  

 Nationella prov i årskurs 6 (tidigare årskurs 5).  

 Nya behörighetsregler i antagningen till gymnasieskolan.  

 En gymnasieskola med större skillnad mellan programtyperna yrkesprogram 

och högskoleförberedande program.  

 Arton nationella program och fem introduktionsprogram införs.  

 Lokala kurser avskaffas.  

 Kärnämnen ersätts av gymnasiegemensamma ämnen som kan variera i 

omfattning för olika program.  

 Fler nationella prov i gymnasieskolan än tidigare.  

 Examensmål, gymnasieexamen och gymnasiearbete införs.  

 Kraven för grundläggande högskolebehörighet skärps.  

 Lärlingsutbildning införs.  

 Begreppet APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ersattes av apl 

(arbetsplatsförlagt lärande).  

 (Skolverket, B, 2016, 21).  
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Centralt har Reinfeldts regering ändrat betygssystemet, ämnesplanerna, 

behörighetskraven och gymnasieprogrammen för att få en ökad kvalité i skolan och 

för att allt fler ska gå klart gymnasiet. 

2.2 Nya betyg   

I samband med att olika förändringar genomfördes i gymnasieskolan förändrades 

även betygsystemet i skolorna. Det normrelaterade betygsystemet ersattes med ett 

mål- och kunskapsrelaterat betygsystem både inom kommunala gymnasieskolor såväl 

som friskolor. Syftet med det nya betygsystemet är att tona ner urvalsfunktionen med 

betygen samtidigt som regeringen ville ändra betygsystemet för att lärare inte ska 

använda normfördelning vid betygsättning. Dessutom skriver Skolverket i sin 

utvärdering att det gamla betygsystemet varit inbjudande till konkurrens mellan 

eleverna istället för samverkan mellan eleverna. Denna konkurrens som bildats 

mellan elever har lett till betyginflation, vilket har inneburit att medelbetyget per 

definition varit konstant medan elever har tappat kunskap inom vissa ämnen 

(Skolverket, B, 2016, 17).  

Denna problembild som Skolverket beskriver i rapporten (Skolverket, B, 2016, 17–20).  

redogöra för de bakgrundsfaktorer som lett till att regeringen under 2011 införde nytt 

betygsystem i de svenska skolorna. Det nya betygsystemet används främst inom 

gymnasieskolan men nästintill alla grundskolor och flertal hög- eller 

universitetsutbildningar tillämpar det nya betygsystemet.  

En av de större skillnaderna efter Gy11 är ändringen av betygssystemet som inte bara 

omfattar de svenska gymnasieskolorna, utan även utbildning på både lägre och högre 

nivå tillämpar och påverkas av det nya betygssystemet som framtogs under Gy11. 

Den svenska betygsskalan har ständigt varit i förändring sedan läroverket infördes år 

1820 har betygsystemet ändrats fem gånger. Det nya betygsystemet är sexskalig från 

A till F, där A är högsta godkända betyg medan F är underkänt. Godkänd-nivån går 

vid betyget E. Syftet med det nya betygsystemet är att det ska ge bättre information 

om hur elever ligger till kunskapsmässigt. Fram till 2011 var betygsskalan fyrskalig 
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där MVG var det högsta godkända betyget medan IG var underkänt (Skolverket, B, 

2016, 21).  

Det nya betygsystemet ska fylla flertal funktioner. Till en början är det viktigt att 

läraren ska beakta all tillgänglig information om elevens kunskap i förhållande till de 

styrdokument och betygsskalor som Skolverket har skrivit. Betygen ska dessutom 

fylla urval-, informations-, kontroll-, motiverings- och diciplinfunktion. Dessa 

funktioner är mycket nödvändiga för att de fyller samhällets ekonomiska och politiska 

behov och krav (Skolverket, B, 2016, 21).  

Rättvisa är ett av de huvudsyfte med det nya betygsystemet. Därför har den 

dåvarande regeringen lagt ner mycket arbete med att betygsystemet ska vara 

rättvisande. I regeringens skrivelse 2011/12:57 beskrives det på följande vis:  

”Regeringen fa ̈ster stor tilltro till de nya la ̈roplanerna fo ̈r grundskolan och motsvarande 

skolformer och till att systemet med ett centralt inneha ̊ll och tydliga kunskapskrav tillsammans 

ska ge ba ̈ttre fo ̈rutsa ̈ttningar fo ̈r en likva ̈rdig betygssa ̈ttning. [...]regeringen har tagit initiativ 

till en rad ytterligare a ̊tga ̈rder fo ̈r att sta ̈rka likva ̈rdigheten i betygssa ̈ttningen. En ny 

betygsskala med fler steg har bo ̈rjat tilla ̈mpas fr.o.m. ho ̈stterminen 2011. En ny skollag 

(2010:800) med besta ̈mmelser som syftar till att sta ̈rka ra ̈ttvis och likva ̈rdig betygssa ̈ttning har 

ocksa ̊ bo ̈rjat tilla ̈mpas [...] ” 

(Regeringen, 2015).  

Det nya betygsystemet ska sammanfattningsvis fylla flera olika funktioner som anses 

har fattats i arbetet med den gamla betygsskalan. Den nya betygsskalan ska ge 

tydligare information till eleverna och även bidra till rättvisa i betygssättning. 

Bakgrunden till att ett nytt betygsystem införts är att regeringen uppmärksammat 

betygsinflation vilket är negativt inom skolväsendet (Skolverket, C, 2016).  

2.2.1. Betyginflation  

En av de större anledningarna till att regeringen valde att ändra betygsystemet beror 

på betyginflation. Betyginflation uppstår när det skapas konkurrens mellan skolor. 



10 
 

Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitik utvärdering (IFAU, 2016:10) 

beskriver betyginflation som att betygen blir allt högre samtidigt som de inte har 

någon täckning i att de faktiska kunskaperna har ökat. Detta innebär att betygen blir 

allt högre i ämnena men kunskapen ökar i synnerhet inte alls. Ett av de större 

problemen med betyginflation är att skolkonkurrens skapas. 

Betyginflation har varit ett problem sedan början på 1900-talet. Problemet är 

omdiskuterat och det är svårt att hitta aktiva lösningar på problemet. Att ändra 

betygsskalan i samband med gymnasiereformen 2011 var Reinfeldts regerings lösning 

på problemet med betyginflation där de anser att ett sex-skaligt betygsystem ska ge 

mer rättvisa betyg och konkurrensen mellan gymnasieskolor ska minska. Rättvisa och 

precisa betyg leder till en minskad betyginflation. Betyginflation är en politisk fråga 

och därför har det varit upp till politikerna att lösa problem (IFAU, 2016:10).  

2.3Tidigare forskning om implementering i skolan  

Gy11 är inte den första förändringen i svenska skolor. Sverige har under en längre tid 

arbetat med implementering av reformer i skolan. Under 1994 infördes Lpf94 vilket 

innebar att flertal regler, mål och riktlinjer i bland annat gymnasieskolan infördes. I 

samband med tidigare reformer har Skolverket sammanställt utvärderingar för att en 

implementeringsprocess ska kunna genomföras korrekt i skolor. Under 2008 tog 

dessutom Skolverket fram en implementeringsmodell i samband med att nationella 

riktlinjer skulle ämnesplaner skulle implementeras i åk 3 (Skolverket, E, 2010, 3).  

Skolverkets implementeringsmodell handlar om stöd i utformning och planering. Det 

innebär att Skolverket gjort checklistor för att skolor enklare ska kunna arbeta 

implementering av politiska beslut. Checklistan ska ses som vägledning i arbete för 

huvudmännen. Huvudmän är de personer som ansvar för implementeringen inom 

skolan, det kan antingen vara rektorer, specialpedagoger eller enstaka lärare. Enligt 

Skolverket är det alltid huvudmannen på skolan som ser till att de politiska målen 

uppnås. Det är huvudmannens ansvar att styrdokument tillämpas i skolan 

(Skolverket, E, 2010, 3).  
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Utifrån Skolverkets implementeringsmodell har även en del andra forskare valt att 

redogöra för implementering målrelaterade betyg i skolan, som infördes under 90-

talet. En av dessa är Tomas Kroksmarks (2002, 57) som skriver om hur 

implementeringen av målinriktade betygsystem har sina negativa sidor. Anledningen 

till att målinriktade betyg ses som något negativt beror på att implementeringen 

misslyckats. Misslyckandet beror enligt Kroksmark på att styrdokumenten är för 

svaga för att lärare ska kunna arbeta med dessa. De nya måldokumenten som lärarna 

arbetar med är för komplicerade för att arbeta med. Dessutom skriver Kroksmark 

(2002, 62) att lärare inte har fått de förutsättningar som behövs för att ens kunna 

arbeta med de nya målinriktade styrdokumenten i betygsättning.  

Bengt Selghed är annan forskare som valt att undersöka implementeringen av 90-

talets ändring i betygsystemet, då den dåvarande regeringen införde ett fyraskaligt 

betygsystem (IG-MVG). Selghad valde att intervjua 30 lärare för att låta de berätta om 

sina erfarenheter av det då nya betygsystemet och betygsystemets tillämplighet i 

arbetet. Selghads resultat visar på det nya målrelaterade betygsystemet inte 

fungerade. Detta berodde dels på att kunskapskraven var svårformulerade men även 

på att betygsstegen hade kvar ett tänk som kännetecknas av de gamla normrelaterade 

betygsystemet (Selghad, 2004, 189, 199). Att kunskapskraven var svårformulerade 

under det dåvarande betygsystemet är även de resultat som Kroksmark kom fram i 

sin studie om nackdelen med målrelaterade betyg.  
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3 Teori  

För att få politiska mål att funka i praktiken krävs en implementering. Det är 

politikernas uppgift att se till att implementeringen genomförs korrekt och att målen 

med de politiska besluten uppnås. Verkställarna är de tjänstemän som praktiskt 

arbetar med de beslut som politiker tagit. Detta kapitel kommer att behandla 

begreppen implementering och närbyråkrati, vilket är den teoretiska grunden för 

uppsatsen. 

 

3.1 Implementering  

Implementering är ett begrepp som beskriver ett tillvägagångsätt där nya metoder 

införs i organisationer och verksamheter. Inom statsvetenskapen används begreppet 

som en förklaring för verkställandet av politiska beslut. När ett politiskt beslut 

implementeras i offentliga förvaltningar innebär det att beslutet verkställs genom att 

den berörda målgruppen arbetar med att genomföra förändringarna, vilket innebär 

politiska mål uppnås (Hill & Hupe, 2012, 57). Olika forskare skriver om 

implementering på olika sätt och de ger olika beskrivningar på hur en 

implementering kan gå till eller hur implementeringsproblem uppstår. 

 

Begreppet implementering sträcker sig en del bakåt i tiden vilket också innebär att det 

finns en del forskning kring ämnet. När forskning bedrivs kring ämnet 

implementeringen kan det vara beredvilligt att förklara begreppet ur ett historiskt 

perspektiv för att enklare kunna identifiera implementeringsprocesser och skilja dessa 

från enstaka privata insatser (Hill & Hupe, 2012, 20). Bakgrunden till 

implementeringsforskning och teorier kring implementering kommer från författarna 

J.L. Pressman och A. Wildavsky som år 1973 släppte boken ”Implementation”. Boken 

sågs som en banbrytare för implementeringsforskning eftersom att en framhävde det 

politiska i förvaltningens processer (Rothstein, 2001, 19). Pressman och Wildavsky 

förklarar begreppet implementering som alla de handlingar och beslut som orsakas av 

att ett politiskt beslut har tagits (Klasson, 2010, 42).  
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3.1.1  Implementering och skillnader i Washington och Oakland  

Implementeringsgrundarna Pressman och Wildavsky har själva bedrivit forskning 

kring ämnet implementering där de har utvecklat flertal teorier. Ett av forskarnas lite 

kändare verk handlar om skillnaden av implementering i Washington och Oakland. 

Pressman och Wildavsky lägger mycket tyngd på förhållandet mellan policybildning 

och policyimplementeringen, där de menar att förhållandet mellan dessa är en 

interaktiv process (Hill & Hupe, 2012, 44–45) Enligt Pressman och Wildavsky finns de 

olika orsaker som bidrar till en försvårad implementeringsprocess. I exemplet om 

Washington och Oakland skriver forskarna Pressman och Wildavsky om hur en 

lyckad implementering i Washington misslyckads i Oakland. Pressman och 

Wildavsky utgår från EDA (Economic Developmed Administration) som är ett projekt 

som försöker stimulera den ekonomiska utvecklingen i olika städer genom att öka 

möjligheten till sysselsättning för minoritetsgrupper. Implementeringen av EDA i 

Oakland misslyckas och anledningen till detta är enligt forskarna att 

implementeringsproblem uppstår. Exemplet om Oakland och Washington använder 

forskarna för att exemplifiera hur implementering varierar beroende på område och 

mål (Pressman & Wildavsky, 1984, 16).  

 

Anledningen till att policyimplementering misslyckas inom visa områden beror enligt 

forskarna Pressman och Wildavsky (1984, 84) på att allt för mycket parter är 

inblandade i implementeringsprocessen. Dessutom kan allt för många nivåer inom 

implementeringen innebära en försvåring av genomförandet.  En annan 

bakomliggande faktor till att implementeringsprocesser försvåras är enligt forskarna 

något som de kallar för ”the implementation gap”. Implementation-gap är avståndet 

mellan beslutfattarna och de personer som arbetar med implementeringsarbetet. 

Pressman och Wildavsky skriver att det inte bara går att ta beslut och sen hoppas på 

att allting löser sig, utan det är viktigt att en analys av både sidorna av 

implementeringsprocessen genomförs. För att ett implementeringsgap inte ska leda 

till problem är det viktigt att beslutsfattarna exempelvis är tydliga i sina formuleringar 

och har tydliga riktlinjer för att de tjänstemän som sedan ska arbeta med 
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implementeringsprocessen inte kan kringgå något eller att misstolkning undkommer 

(Pressman & Wildavsky, 1984, 84).  

 

Pressman och Wildavskys beskrivning av ”the implementation-gap” redogör för hur 

ett implementeringsproblem kan uppstå. Forskarna är inte de enda som redogör för 

implementeringsproblem, utan även Torgny Klasson skriver om hur 

implementeringsproblem. Forskarnas olika teorier kommer sedan att användas som 

ramverk för att upptäcka eventuella implementeringsproblem med genomförandet av 

gymnasiereformen Gy11 i de svenska gymnasieskolorna.  

 

3.1.2 Implementeringsproblem  

Ett implementeringsproblem uppstår när en rad skildra problem i den offentliga 

sektorn möts. Eftersom att de är de offentligt anställda som arbetar med att verkställa 

politiska beslut, är de dessa personer som har störst möjlighet att påverka policyns 

slutliga resultat. Dock kan ett implementeringsproblem bero på olika faktorer 

(Klasson, 2010, 42–43).  

 

För att förklara implementeringsproblem börjar Klasson (2010, 43) med att skriva om 

policy-design. Policy-design är de antaganden som ligger till grund för politiska 

beslut, detta kan innebära att antaganden inte alltid är korrekta. Det krävs att 

antagandet av problemen som har medfört politiska beslut är korrekta för att ett 

politiskt mål ska kunna förverkligas. Ett renodlat implementeringsproblem uppstår 

enligt Klasson när policy-designen är korrekt men genomförandet är inkorrekt. Detta 

tillstånd innebär att antagandet av det bakomliggande problemet är rätt men 

implementeringen av det politiska beslutet går ändå inte rätt till. Uppståndet av detta 

problem kan förklaras av en individrelaterad förklaringsmodell, som Klasson (2010, 

44) använder för att förklara hur implementeringsproblem uppstår i offentlig sektor.  

 

I den individrelaterade förklaringsmodellen ingår det som författaren kallar för 

gatubyråkrater. Gatubyråkrater kan även kallas för närbyråkrater eller street-level 

byrocrats på engelska, jag kommer att benämna dem som närbyråkrater i denna 
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uppsats. Närbyråkrater är de individer som befinner sig vid den organisatoriska 

basen och arbetar dagligen med implementering av politiska beslut. Exempelvis kan 

läkare, lärare, socialsekreterare och poliser vara närbyråkrater. Klasson (2010, 45) 

skriver att det är missförstånd mellan närbyråkrater och politikerna som medför att 

beslutet inte implementeras korrekt och det uppstår ett implementeringsproblem. 

Dock beror implementeringsproblemet på individuella närbyråkrater, och motivet till 

att de inte kan genomföra en korrekt implementeringen är individuell. Enligt Klasson 

(2010,44) är det närbyråkraterna som har störst påverkan på 

implementeringsriktningen eftersom att det är dem som arbetar med 

implementeringen och därför beror implementeringsproblemen på dem.  

 

Klasson (2010, 44–45) beskriver tre olika motiv till att närbyråkrater inte kan 

genomföra en korrekt implementering. Till en början skriver Klasson att missförstånd 

kan vara en bakomliggande faktor till ett implementeringsproblem, där han menar att 

närbyråkrater inte förstår de beslut som tagits och därför skapas ett 

implementeringsproblem. En annan bakomliggande faktor till att 

implementeringsproblem skapas är närbyråkrater inte kan genomföra beslutet 

eftersom att det råder resursbrist. Den tredje och sista anledningen som Klasson anser 

är ett motiv till ett implementeringsproblem är ovilja. Författaren menar att vissa 

närbyråkrater inte vill verkställa beslutet vilket i sin tur leder till att 

implementeringsproblem uppstår. En anledning till att närbyråkrater inte vill fullfölja 

arbetet kan enligt Klasson vara att de inte förstått syftet eller att tidsbrist påverkar 

förutsättningarna för att fullfölja implementeringsarbetet. 

 

Att tolka utifrån Klassons resonering kring implementeringsproblem, uppstår dessa 

problem när antingen policy-designen är korrekt men genomförandet av det politiska 

beslutet är inkorrekt. Detta innebär att beslutsfattarnas beslutsunderlag och riktlinjer 

är korrekta men att genomförandet misslyckas. Misslyckandet beror enligt Klasson på 

närbyråkraterna eftersom att det är dessa som arbetar med genomförandet. Klassons 

teori om implementeringsproblem skiljer sig från Pressman och Wildavskys teori om 

problem med implementering. Istället för att fokusera på närbyråkraterna redogör 
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Pressman och Wildavsky däremot för att implementeringsproblem kommer uppifrån, 

alltså att problemet beror på brister bland beslutsfattarna.  

3.2 Närbyråkrati  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare upplever implementeringen av det nya 

betygsystemet från Gy11. En implementering kan gå till på flera olika sätt och ibland 

kan implementeringsproblem uppstå (Klasson, 2010, 44; Pressman & Wildavsky, 1984, 

35). Dock är det relevanta för denna uppsats att kolla på hur lärarna arbetar och 

upplever arbetet med gymnasiereformen eftersom att lärarna även är närbyråkrater 

genom sin yrkesroll. Lärarna är närbyråkrater eftersom att det är lärarna som arbetar 

med att förverkliga de politiska besluten om gymnasiereformen. Hur lärarna väljer att 

agera och arbeta med implementeringsprocessen kan förklaras av olika teorier om 

närbyråkrater.  

 

Närbyråkrati kan beskrivas på flera olika sätt. Till en början finns det flera olika 

benämningar på närbyråkrati men alla har samma innebörd. En forskare som studerat 

närbyråkrati är Michael Lipsky. Lipsky skriver om street-level bureaucracy som 

personer som har stort inflytande på implementeringen, det är alltså personer som 

arbetar med verkställandet av politiska beslut. Närbyråkrater fungerar som en 

mellanlänk mellan beslutsfattarna och medborgarna och närbyråkrater har en typ av 

direktion för att tolka lagar och policyn som ska verkställas (Hill & Hupe, 2012, 51). 

Lipsky utgår ifrån ett bottom-up perspektiv när han förklarar närbyråkrati, där han 

poängterar att närbyråkrater kan påverka politiken förutsatt att de har stor 

handlingsfrihet och handlingsförmåga. Om närbyråkraterna istället har liten 

handlingsfrihet kan deras beteende och handlande påverkas när de arbetar med 

verkställning av politiska beslut (Hill & Hupe, 2012, 51–52). Lipsky lägger mycket 

tyngd på handlingsfrihet och handlingsförmåga när han beskriver begreppet 

närbyråkrat, vilket har blivit en grund för andra forskare som valt att bedriva vidare 

forskning om närbyråkrati.   
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3.2.1 Schierenbecks teoriutveckling av Lipskys teori om närbyråkratik och 

handlingsfrihet  

I avhandlingen ”Bakom välfärdsstatens dörrar” gör Isabell Schierenbeck en 

vidareutveckling på Lipskys teori om närbyråkrater där han påstår att närbyråkrater 

har en stor handlingsfrihet och handlingsförmåga i sitt agerande. Schierenbeck (2003, 

18) däremot håller med Lipsky om att närbyråkrater till en viss del har handlingsfrihet 

i sitt arbete med genomförande av politiska beslut men att handlingsutrymmet är 

begränsat. Hur närbyråkrater väljer att använda sitt handlingsutrymme beror på hur 

politikerna styr implementeringsprocessen. Det är politikerna som har den 

övergripande makten över implementeringsriktningen, där politiker till en början 

beslutar om vilka policy närbyråkraterna ska utgå ifrån. Politikerna kan dessutom 

styra upp de förutsättningar som finns i verksamheten genom att exempelvis 

organisera, utbilda och tilldela resurser.  

 

Det är alltså politiker som styr närbyråkraternas handlingsfrihet i samband med 

implementeringsarbete. Handlingsfrihet återfinns i all typ av myndighetsutövning 

som sker men är begränsad beroende på myndighetsområde (Schierenbeck, 2003, 19).  

Eftersom att gymnasieskolan är en förvaltningsmyndighet ska det finnas 

handlingsfrihet bland lärarna och lärarnas handlingsfrihet regleras av skolverkets 

styrdokument som ger riktlinjer om hur skolan ska arbeta och därför arbetar 

gymnasieskolans lärare efter riktlinjer när de arbetar med betygsättning och dessa är 

styrda av politiker på central nivå. Enligt Schierenbeck styr politikerna 

närbyråkraternas handlingsfrihet på ett sätt genom att begränsa resurser. Om 

begränsade resurser har påverkan på implementeringsriktningen eller på 

närbyråkraternas handlingsfrihet har forskaren Eva Thomann valt att undersöka.  

 

3.2.2 Sambandet mellan politiska resultat och resurser  

I artikeln” Is output performance all about the resources?” skriver Thomann (2015, 177) 

om samspelet mellan kontextuella och individuella motiv i prestationer från 

närbyråkrater. Thomann skriver att närbyråkrater förväntas maximera produktionen 

under en tight budget för att spara på skatteresurserna vilket kan resultera i att 
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implementeringen av de politiska besluten inte fulländas för att lösa de politiska 

problemen eller för att uppnå de politiska målen. Dessutom kan det innebära att 

tjänster inte levereras fulländat till de olika målgrupperna vilket i sin tur är ett 

problem. Thomann har valt att undersöka sambandet mellan politiska resurser och 

resultat för att se om begränsade resurser försämrar arbetet för närbyråkraterna.  

 

Att närbyråkraterna inte kan leverera fulländande tjänster på grund av en begränsad 

budget är problematiskt för den politiska implementeringen. Thomann (2015, 178) att 

närbyråkraterna i detta fall förväntas göra mer för mindre vilket kallas för ”public-

service gap”. Problemet med public-servicegap är inte bara dålig leverans av tjänst till 

målgrupper, utan det kan även innebära andra problem. Exempelvis kan 

närbyråkraterna tvingas arbeta emot professionella standarder vilket tyder på ett 

misslyckande av policyimplementeringen.  

 

Thomann använder sig av Lipskeys teori om närbyråkrati och i artikeln analyserar 

Thomann (2015, 178) 19 schweiziska förordnade stater. Till skillnad från Lipskeys 

teori om närbyråkrati och handlingsfrihet, kommer Thomann fram till att det är mål 

och resurser som är de bakomliggande faktorerna till närbyråkraternas agerande. 

Utgångförmågan handlar inte bara om resurser enligt de resultat författaren kommit 

fram till måste de se över närbyråkraternas ansvarsområde i dessa typer av studier. 

Thomann (2015, 193) kommer även fram till att närbyråkrater i Schweiz i större 

utsträckning hänvisar till statliga föreskrifter när de använder sig av sin 

handlingsfrihet. Detta resultat stärker Thomann även med Lipskys teori om 

närbyråkrater och dess handlingsfrihet. Thomann (2015, 193) skriver att resultatet är 

begränsat gällande generaliseringen men att de går att generalisera i andra länder 

eller andra politiska kontext likande det som finns i Schweiz.  

 

Thomanns resultat tyder på att det finns ett litet samband mellan politiska mål och 

resurser. Det är de politiska målen som styr policyimplementeringens riktning medan 

resurser kan vara en bakomliggande faktor till hur närbyråkrater väljer att agera i sin 
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yrkesroll. Dock är det vanligare att närbyråkrater förhåller sig till de policy och 

riktlinjer som finns när de arbetar oberoende av deras handlingsfrihet. Thomanns 

resultat går att generalisera vilket i sin tur skulle innebära att lärare i de svenska 

gymnasieskolorna till en viss del påverkas av resurser när de arbetar med 

implementeringen av Gy11. Dock förhåller sig lärare till Skolverkets styrdokument i 

sitt arbete med betygsättning och har ingen fri tolkning av betygsystemet.  

 

3.3 Teoretisk summering och användning  

Genomförandet av gymnasiereformen görs av närbyråkraterna, vilket i skolans värld 

är lärarna. För att lärarna ska kunna genomföra något krävs det att politiska 

beslutsfattare arbetar fram mål och riktlinjer som lärarna kan arbeta efter. För att en 

implementering ska lyckas krävs det att målen med det politiska beslutet blir 

uppfyllda. Skulle målen däremot inte uppfyllas innebär det att ett 

implementeringsproblem har uppstått. När ett implementeringsproblem uppstår kan 

orsaken antingen bero på beslutsfattarna eller från närbyråkraterna. Enligt forskarna 

Pressman och Wildavsky (1084, 84) beror ett implementeringsproblem på 

beslutsfattarna, där forskarna menar att en implementering inte kan genomföras om 

beslutsfattarna till en början inte är tydliga och välgrundade i sina beslut. Om det 

dessutom inte finns tydliga riktlinjer är det svårt för närbyråkraterna att genomföra 

implementeringen för att de politiska målen ska uppnås.  

 

Forskarna Pressman och Wildavsky tydliggör dock att det är viktigt att analysera 

både sidorna av implementeringsprocessen. Till skillnad från Pressman och 

Wildavsky argumenterar Klasson (2015, 44) för att implementeringsproblem beror på 

individuella närbyråkrater. Eftersom att de är närbyråkraterna som arbetar närmst 

implementeringen. De individuella anledningarna till att närbyråkraterna misslyckas 

med implementeringen kan vara att de antingen inte förstår beslutet, att de inte vill 

genomföra beslutet eller att de upplever tidsbrist. Alla dessa anledningar är 

individuella och det är upp till var och en närbyråkrat att se till att implementeringen 

genomförs korret och att de politiska målen uppnås (Klasson, 2015, 44–45). För att 
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analysera om ett implementeringsproblem har uppstått kommer en analys av både 

sidorna av implementeringen att genomföras, vilket är behövligt enligt Pressman och 

Wildavsky (1984, 84).  Detta innebär att en analys av både de politiska målen och 

riktlinjerna samt närbyråkraterna och dess arbete utförs för att ta reda på vad som är 

orsaken till problemet.  

 

Eftersom att jag är intresserad av att ta reda på lärarnas erfarenheter av betygsystemet 

efter gymnasiereformen kommer lärarnas erfarenheter att vara analysenheterna. 

Lärarna är i detta fall närbyråkrater. För att analysera närbyråkraternas arbete är 

utgångspunkten Lipskeys teori om att närbyråkrater har handlingsfrihet i sitt arbete 

som lärare. Dock argumenterar både Schierenbeck (2003, 18) och Thomann (2015, 193) 

för att det finns några faktorer som påverkar närbyråkraternas handlingsfrihet. Enligt 

Schierenbeck begränsar beslutsfattarna närbyråkraternas handlingsfrihet genom att 

göra styrdokument som lärarna ska arbeta efter. Dessa styrdokument kommer från 

beslutsfattarna på den centrala nivån. Hur dokumenten sedan tolkas är upp till var 

och en av lärarna, dock är det vanligt att närbyråkrater oftast förhåller sig till de 

styrdokument som reglerar deras arbete (Thomann, 2015, 193). En annan faktor som 

påverkar handlingsfriheten hos närbyråkrater är resurser. Resurser fördelas ut av de 

politiska beslutsfattarna och kan påverka hur olika närbyråkrater arbetar. Om 

resurserna är för lite kan det påverka hur lärarna arbetar med den nya 

gymnasiereformen.  

 

Sammanfattningsvis kan ett implementeringsproblem bero på antingen 

beslutsfattarna eller genomförarna. De som genomför implementeringen i detta fall är 

lärarna, kallas även för närbyråkrater, och dessa arbetar under en viss handlingsfrihet 

som på sätt och vis är begränsad av beslutsfattarna.   
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4 Metod & Material  

Den metod som kommer ligga till grund för denna studie är en kvalitativ metod i 

form av en fallstudie. En fallstudie är ett brett tillvägagångssätt och oftast när arbete 

med fallstudie görs är syftet undersöka ett fall på djupet för att få en allt mer 

detaljerad kunskap. Fallstudiemetoder är bra att använda när det finns mycket 

empiriskt material av olika slag (Yin, 2011, 25). I denna studie består materialet av 

både texter, dokument men även av intervjuer och genom en fallstudie går det att 

djupgående analysera materialet för att uppnå en förklaring, förståelse och 

beskrivning av problemet (Esaiasson m.fl. 2017, 109).  

 

En fallstudie är som tidigare nämnt ett brett tillvägagångssätt och en fallstudie kan 

användas på olika vis. I denna studie kommer fallstudie användas i ett jämförande 

syfte, för att ta reda på huruvida målen med det nya betygssystemet uppnåtts utifrån 

lärares perspektiv. Analysenheterna blir i detta fall lärarna som intervjuas, eftersom 

att jag är intresserad av att jämföra och analysera deras erfarenheter av 

gymnasiereformen och arbetet kring det.  

 

Fallstudiedesingen för denna studie är enfallsdesign. Det innebär att fallstudien 

endast utgår från ett fall där arbetet sker med två eller fler analysenheter. 

Anledningen till att en enfallsdesign valts är för att grunden för fallstudien är att 

fånga och beskriva de omständigheter som är vardagliga. Dessutom går det att genom 

en enfalldesign kritiskt pröva en viktig och relevant teori eftersom att det enklare kan 

rikta fokus till den vetenskapliga teorigrunden (Yin, 2011, 60–62). En viktig aspekt att 

belysa vid arbetandet med enfallstudier är utformandet av analysenheterna. Det är 

viktigt att analysenheterna operationellt definieras för att de ska vara relevanta för 

fallet och samtidigt vara relevanta utifrån syftet och frågeställningarna (Yin, 2011, 64, 

67).  

 

Anledningen till att en fallstudie har valts istället för andra typer av jämförande 

studier är för att syftet med denna studien är att undersöka likheter och skillnader 
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mellan lärares erfarenheter för att sedan kunna använda detta material för att se om 

lärarnas uppfattar att de politiska målen har uppnåtts. I denna fallstudie är jag 

dessutom intresserad av att se skillnad inom ett fall istället att se hur olika variabler 

eller andra undersökningsenheter påverkar varandra. En annan anledning till att 

fallstudier valts som metod är för att med fallstudiedesign är forskaren nära det fall 

som analyseras. Detta innebär att forskaren empiriskt gör en djupgående analys av ett 

eller flera fall. Detta medför även en ökad kvalité i studien (Esaiasson m.fl. 2017, 157).  

 

En nackdel med att använda sig av fallstudier är att det finns svårighet med 

generalisering. En fallstudie är generaliserbar till teoretiska påståenden men inte till 

populationer. Vid fallstudier ligger fokus oftast på ett eller flera fall för att forskaren 

ska få en djup inblick i problemet och förstå olika samhällsföreteelser. På detta vis kan 

resultat från fallstudier i prövande av teorier samtidigt som de kan ha ett utvecklande 

syfte (Yin, 2011, 27).  

 

4.1  Material  

Det material som kommer ligga till grund för denna uppsats är både samtalsintervjuer 

med lärare på gymnasium och förarbete och övriga dokument från Reinfeldts 

regering samt dokument från Skolverket. Med dokument från Reinfeldts regeringen 

menas bland annat betänkande av gymnasieutredning men även andra typer av 

förarbeten. Denna typ av material kommer att analyseras för att ta reda på de 

uppsatta mål som Reinfeldts regering haft med hela gymnasiereformen och specifikt 

med betygsystemet. Det analyserade resultatet kommer även ställas i relation till 

tidigare forskning på området.    

 

På Skolverkets hemsida finns det publicerade läroplaner och andra 

styrningsdokument för arbetet med Gy11. Detta material kommer att vara relevant för 

denna studie eftersom att det på skolverkets hemsida finns information om mål, 

arbetssätt och andra riktlinjer för både elever och lärare på gymnasiet. Både 
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skolverkets hemsida och förarbete och andra relevanta dokument finns som offentligt 

material att ta del av på myndigheternas hemsidor.  

 

4.1.1 Intervju som materialinsamling  

Den stora delen av materialinsamlingen för denna studie är samtalsintervjuer med 

lärare som arbetar på gymnasium. Genom att intervjua tio lärare som arbetar på 

gymnasium kan de får lov att berätta om sina egna erfarenheter kring 

gymnasiereformen och det nya betygsystemet och huruvida de uppfattar att målen 

med Gy11 uppnåtts. Anledningen till att lärares erfarenheter är de centrala i denna 

uppsats beror på att det är lärare som arbetar närmast implementeringen av Gy11.  

 

I de samtalsintervjuer som utförts har jag som forskare fått belysa de teman och 

problemställningar som i förväg valts ut. Eftersom att jag är intresserad av lärarnas 

erfarenheter av policyimplementeringen har en semistrukturerad intervju valts. Att en 

intervju är semistrukturerad innebär att intervjuaren har en del förbestämda frågor 

men vid behov kan den som intervjuar ställa följdfrågor eller andra frågor om det 

krävs. När syftet med intervjuerna är att belysa olika individers erfarenheter eller 

upplevelser är det vanligast att genomföra en semistrukturerad intervju (Dalen, 2008, 

31).  

 

I projekt som involverar intervjuer krävs det nästan alltid en intervjuguide. En 

intervjuguide ska belysa de centrala temana i studien samtidigt som de tar upp de 

viktigare områdena genom att formulera relevanta frågor. I detta fall är betygsystem 

och implementering av gymnasiereformen två centrala ämnen i studien. Monica 

Dalen (2008, 31) skriver om områdensprincipen som ett hjälpmedel vid arbetandet av 

intervjuguiden. Områdesprincipen innebär att intervjuaren börjar med frågor som 

ligger i periferin i förhållande till de mer centrala och ibland även det mest 

känsloladdade temat som ska belysas i sin intervju. Inför de intervjuer som ska utföras 

i denna studie kommer en intervjuguide att genomarbetas och användas som stöd 

under intervjutillfället. Eftersom att intervjuerna är semistrukturerade behövs en 

intervjuguide som vägledning under självaste intervjutillfällena. Intervjuguiden 
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kommer att innehålla relevanta frågor kring ämnena betygssystem och 

implementering av gymnasiereformen. I min intervjuguide har jag varit noga med att 

befria frågorna från akademisk jargong för att minska möjligheten för missförstånd 

mellan mig och personen som blir intervjuad (Esaiasson m.fl. 2012, 264).  

 

De intervjuer som genomförts i denna studie har slutförts på olika gymnasieskolor. 

Intervjuarna varade ungefär 20 minuter vardera. Intervjuerna skedde ansikte mot 

ansikte samt att endast en intervju har utförts i taget. Detta för att lärarna i lugn och ro 

fick berätta om sina erfarenheter samt att intervjupersonernas svar inte skulle kunna 

påverkas av andra lärare eller kollegors svar under intervjutillfället.   

 

Under självaste intervjutillfället kan det vara underlättande att ha tekniska hjälpmedel 

(Dalen, 2008, 33). Det viktiga med dessa intervjuer är att få med informanternas egna 

ord och genom att spela in intervjuerna med en inspelningsapparat kan intervjuaren 

inte missa det allra viktigaste från intervjutillfället. Genom att använda mig av 

tekniska hjälpmedel under intervjutillfället gör att jag efter intervjutillfället dessutom 

kan transkribera intervjuerna och använda det som underlag för analysdelen.  

 

4.2 Analysmetod  

För att analysera det insamlade materialet har en innehållsanalys använts. Skillnaden 

mellan kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser är att inom kvalitativa 

innehållsanalyser inte räknar eller mäter utan syftet är istället att tolka en text och 

försöka tolka innehållet. I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys använts för 

att studera innebördsaspekten i texterna. Anledningen till att en innehållsanalys har 

valt är för att innehållsanalyser är ett lämpligt tillvägagångssätt för att finna mönster i 

större material. Eftersom att denna studie inkluderar en hel del material från statliga 

myndigheter och är en kvalitativ innehållsanalys den mest lämpliga metoden för att 

studera innebörden av texterna och kunna lyfta ut de centrala målen med det nya 

betygsystemet (Bergström & Boreus, 2013, 50–51).  
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Vid utförandet av en innehållsanalys arbetar jag med ett kodschema, som blir 

analysinstrumentet. Att utarbeta ett kodschema innebär att forskaren tar ställning till 

vad som ska räknas in i analysen. Till en början väljs kodningsenheter ut (Bergström 

& Boreus, 2013, 54–55). I denna studie har teman och argument valts ut som 

kodningsenheter och det är dessa kodningsenheter som urskiljs ur texten. Vid analys 

av texter är inte argument en relevant kodningsenhet men vid analysen av det 

insamlade intervjumaterialet kommer argument vara en grundenhet eftersom att det 

är viktigt att belysa lärarnas argument kring det nya betygssystemet. Vid arbete med 

teman har både text- och intervjumaterialet lästs igenom flera gånger och sedan har 

teman kunnat urskiljas. När forskaren urskiljer teman är det viktigt att temana är 

återkopplande till forskningsfrågan och de centrala ämnena med studien. När arbetet 

med kodningsenheter är färdigt kan det vara bra att testa sina kodningsenheter för att 

testa om kodningsenheterna är relevanta för studien. Genom att göra en pilotstudie på 

en liten del av intervjumaterialet kan jag testa om kodningsenheterna fungerar på 

materialet och därifrån fortsätta med innehållsanalysen (Bergström & Boreus, 2013, 

56).  

 

När jag utfört en innehållsanalys på de dokument som regeringen och Skolverket 

skrivit har jag även där arbetat utifrån ett kodschema. Detta för att jag ska kunna lyfta 

ut de centrala och övergripande målen med det nya betygsystemet. Det gäller även 

här att jag gör en noga granskning av materialet för att inte missa viktiga argument 

och benämningar i texterna.  

 

Efter att materialet kodats igenom görs en sammanställning (Bergström & Boreus, 

2013, 89). Sammanställningen i denna studie görs separat vilket innebär texterna och 

intervjuerna sammanställs separat. Det samlade resultatet tolkas av forskaren för att 

sedan kunna resoneras i relation till forskningsfrågorna. Därifrån kan ett resultat 

urskiljas och redovisas i uppsatsens resultatdel.  
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4.3  Urval av intervjupersoner 

Genom ett strategiskt urval har tio gymnasielärare på olika gymnasieskolor valts ut. 

Gymnasieskolorna har både varit friskolor och kommunala skolor. Ett strategiskt 

urval är ett urval som är planerat (Halvorsen, 2009, 101). Vid kvalitativa 

intervjumetoder är det vanligt att strategiska urval väljs eftersom att syftet är att 

intervjua de personerna med de största kunskaparna inom undersökningsområdet. 

Vid kvalitativa informationsintervjuer är syftet att intervjua personer inom sociala 

system och därför är det bättre om forskare redan i förväg har bestämt och planerat 

sitt urval (Halvorsen, 2009, 102).  

 

I denna uppsats har målinriktat urval använts, vilket är en typ av det strategiska 

urvalet eftersom att syftet med intervjuerna är att få ett urval där enheterna är 

informativa och kvalitativa. Det strategiska i detta är urval är lärare som arbetat sedan 

innan 2011. Detta är viktigt för att lärarna ska kunna jämföra sina tidigare erfarenheter 

med det nya arbetet med betygen.  

 

4.4  Etiska ställningstagande  

Vid arbete med intervjuer med andra personen är det viktigt forskare arbetar med 

etiska ställningstagande. Att forskare förhåller sig till etik under forskningsprocessen 

innebär att forskaren förhåller sig till normer och moral när arbetet inkluderar 

intervjupersoner. Monica Dalen (2008, 20) skriver om Vetenskapsrådet som har 

konstruerat etiska riktlinjer och krav som forskare han förhålla sig till när de arbetar 

med intervjuer och intervjupersoner. Det finns speciellt tre punkter som tillrådes att 

använda vid intervjuarbete och som kommer som jag kommer att förhålla mig till vid 

arbete med intervjuer. Till en början finns det krav på samtycke, det är viktigt att 

intervjupersonerna frivilligt lämnar samtycke till att delta i intervjuer samt att 

materialet får användas i studien. Krav på information är en annan punkt som 

Vetenskapsrådet skriver om krav på information vilket handlar om att 

intervjupersonen ska bli informerad om syftet med uppsatsen, ändamålet och 

tillvägagångssättet. Det är även viktigt att intervjupersonen blir informerad om att 
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hon eller han när som helst kan avbryta sin medverkan. I denna uppsats kommer 

främst de två ovannämnda kraven från Vetenskapsrådet att förhållas till eftersom att 

det är viktiga punkter för både forskaren och intervjupersonen. (Dalen, 2008, 20–22).  

 

Ett tredje krav från Vetenskapsrådet handlar om krav på konfidentialitet och handlar 

om att intervjupersonen ska ges största möjliga konfidentialitet samt att 

personuppgifter ska behandlas och förvaras på ett sådan sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. I denna studie kommer intervjupersonerna utlovas anonymitet eftersom 

att det ökar chansen för att fler lärare vill berätta om sina erfarenheter kring 

implementeringen, det nya betygsystemet och GY11. Att utlova anonymitet innebär 

att intervjupersonerna är anonyma både under intervjuerna men även när resultatet 

presenteras. Dock får intervjupersonerna själva välja om de vill vara anonyma eller 

inte. Ett dilemma med att utlova anonymitet under forskningen är dock att resultatet 

som presenteras inte verkar lika trovärdigt om svarspersonerna är anonyma (Dalen, 

2008, 23–24).  

 

4.5 Validitet & Reliabilitet  

Det förstnämnda begreppet avser att det som mäts är relevant för sammanhanget. 

Reliabilitet däremot avser att forkaren mäter det på ett tillförligt tillvägagångssätt 

(Esaiasson m.fl. 2012, 58).  

Vid arbete med intervjuer har validitet både en metodologisk och moralisk mening. 

Att validitet har en moralisk mening innebär att intervjun sker med en pålitlig person 

som har relevans för ens uppsats (Brinkmann & Kvale, 2014, 295, 298). Validitet under 

intervjun handlar mycket om kvalitén på intervjun och i denna studie har validitet 

bemöts både innan och under intervjutillfället. Till en början har en intervjuguide 

genomarbetats för att kunna få med de två centrala ämnena i frågorna som ingår i 

intervjuguiden. Om de centrala ämnena inte belyses i intervjuguiden går det inte att 

mäta det relevanta för sammanhanget. Under självaste intervjutillfället har validitet 

behandlats genom att ständigt kontrollera det som sägs under intervjun genom att 

exempelvis ställa följdfrågor som är relevanta för det aktuella samtalsämnet.  
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Arbete med reliabilitet under intervjumetoder är också en viktig del av studien. I 

boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” skriver Svend Brinkmann och Steinar 

Kvale (2014, 295) att ”Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och 

tillförlighet” där författarna menar att reliabilitet behandlas i förhållande till frågan om 

huruvida studiers resultat kan reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare. 

Det kan exempelvis handla om hur intervjupersonerna ändrar sina svar eller kommer 

att ge andra svar vid andra intervjutillfällen. I denna studie har reliabilitet behandlats 

genom att ställa samma frågor till intervjupersonerna. Det är viktigt att frågorna 

belyser de centrala ämnena i studien eftersom att detta kan pröva beskaffenheten i 

svaren. Under intervjutillfällena har jag vid flertal tillfällen omformulerat samma 

fråga två gånger för att se om intervjupersonen kommer att ge samma svar. Dessutom 

har jag använt mig av tekniska hjälpmedel under intervjutillfället för att sedan kunna 

transkribera intervjuerna och öka tillförligheten med materialet. 
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5  Resultatredovisning & Analys  

I följande kapitel kommer resultatet av innehållsanalyserna att presenteras för att 

sedan analyseras utifrån de teoretiska ramverk som står till grund för uppsatsen och 

som presenterats i tidigare kapitel.  

 

Problemet med GY11 har främst uttryckts av missnöjda elever. Att tolka utifrån 

innehållsanalyser av intervjumaterialet har policyimplemententeringen av reformen 

varit problematisk vilket innebär att det har uppstått ett problem. Enligt forskarna 

Pressman och Wildavsky (1984, 84) kan ett policyproblem både bero på beslutfattarna 

och implementerarna. I detta fall är det lärarna som är implementerarna eftersom att 

de arbetar med genomförandet av reformen för att uppnå de politiska målen. I 

analysen kommer både närbyråkraterna och beslutsfattarna att analyseras för att 

pröva teorierna. Utifrån lärarnas egna erfarenheter framgår det att det finns en del 

brister i arbetet med Gy11.  

 

I samband med Gy11 beslutande den dåvarande regeringen om ett sexskaligt 

betygssystem och målet med det nya betygsystemet är att det ska fylla tre funktioner i 

gymnasieskolan. Till en början ska det nya sexskaliga betygssystemet styrka 

informationsfunktionen med betygen. Detta innebär att fler betygsskalor ska kunna ge 

ber precisa betyg vilket i sin tur ska ge mer rättvisa betyg. Att betygen är mer rättvisa 

är det andra centrala målet med det nya betygsystemet. Genom att använda sig av ett 

sexskaligt betygsystem ge mer rättvisa och likvärdiga betyg bland elever. Om betygen 

dessutom är mer precisa kommer eleverna uppfatta betygen som rättvisa. Det sista 

målet med det nya betygsystemet är att det ska vara mer motiverande. När 

betygsskalan har sex skalor tros motivationen bland eleverna öka, eftersom att i de 

flest fall strävar efter att klättra bland de sex betygsstegen då det är enklare 

(Skolverket, B, 2016, 21). Regeringen har även i samband med reformen 2011 beslutat 

om att öka kunskapskraven inom varje betygssteg. Detta innebär att det har blivit 

svårare att uppnå kraven. Målet med högre kunskapskrav är att få en motiverande 

funktion (Skolverket, B, 2016, 22). Det nya betygsystemet ska även stärka de gamla 
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grunderna från 1994 (Skolverket, b, 2016, 23) om att betygen ska vara mål- och 

kriteriebaserade.  

 

De ovannämnda centrala politiska mål med det nya sexskaliga betygssystemet 

kommer vara utgångspunkten för att analysera om det utifrån tio lärares erfarenheter 

har uppnått de politiska målen med det nya sexskaliga betygsystemet. 

 

5.1 Skolverkets bristande introduktion   

Förvaltningsmyndigheten Skolverket arbetar under den överordnade byrån 

utbildningsdepartementet och utbildningsdepartementet jobbar på uppdrag av 

regeringen. Det är regeringen som delar ut föreskrifter för hur Skolverket ska arbeta 

och vad Skolverket ska utgå ifrån i sitt arbete. När GY11 började gälla under 2011 fick 

Skolverket i uppgift att anordna konferenser där alla medverkande deltog, både 

beslutsfattare och närbyråkrater. Under konferensen ansvarade Skolverket, på 

uppdrag av den dåvarande regeringen, för att informera lärare om den nya reformen 

och dess innebörd. Under konferensen har delganade lärare fått delas upp 

programspecifika grupper för att sedan få chans till frågestund och diskussion. 

Eftersom att intressent för konferenserna varit stora har myndigheten fått utöka 

antalet konferenstillfällen och vissa av tillfällena utgavs efter att arbetet med den nya 

reformen börjat i gymnasieskolor.   

 

Trots att Skolverkets konferenser gett lärare flera chanser för till introduktion, 

beskriver lärarna Skolverkets instruktioner som bristande. När frågan ges om vad 

lärare tyckte om konferenserna tyckte lärarna att konferensen var stressad, otydlig och 

inte genomarbetad. En av lärarna beskriver Skolverkets introduktion på följande vis;  

”Det var helt okej. Vi var lite förvirrade där lite ett tag, men dom funka väll bra. Vi fick en hel 

del svar där vilket vi behövde men vi fattades mycket information kring betyg. Alltså betyg 

över lag då, mycket fattades. Exempelvis betygskriterier. Man kan ju tycka att det borde vara 

en solklar sak eftersom man arbetat länge med det. Men det kändes inte riktigt genomarbetat. 
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Skolverket brast lite i introduktionen gällande betygsystemet men över lag hade dom bra koll 

på allt annat.”  

 - Gymnasielärare i Matematik.  

Utifrån lärarens beskrivning ligger bristen i introduktionen i beskrivning och 

vägledning av det nya betygsystemet. En av regeringens större ändringar i samband 

med reformen var betygsystemet. Enligt svarspersonen ovan har Skolverket inte 

fokuserat mycket på att presentera det nya betygsystemet och därför har det upplevts 

som att det inte varit genomarbetat från beslutsfattarnas sida. Eftersom att det nya 

betygsystemet är nytt för alla inblandade kan bristande information om betyget leda 

till att lärarna stöter på svårigheter längre fram i sitt arbete med betygsättning.  

 

5.2  Beslutsfattarnas oklara plan  

I samband med Skolverkets introduktion har alla inblandade fått delta. Detta innebär 

att lärare, beslutsfattare och förvaltningsmyndigheter tillsammans deltagit på 

konferenser för inför den nya reformen 2011. Konferensen har lärarna beskrivit som 

bristfällig, främst gällande informationen om betygsystemet som skulle börja gälla i 

augusti 2011 i alla gymnasieskolor. En av lärarna som intervjuats säger argumenterar 

dock för att problemet med introduktionen inte beror på förvaltningsmyndighetens 

utan på beslutsfattarna. Svarspersonen resonerar på följande vis:  

”Det var en hel del oklarheter kring introduktionen för arbetet med den nya reformen men 

problemet ligger nog inte hos Skolverket. Du vet, Skolverket arbetar under regeringen och allt 

regeringen säger måste Skolverket göra. Jag tycker inte att intro-konferensen var dålig men jag 

tycker att det fattades lite. Exempelvis kunde ju politiker ställa sig upp och delta lite mer. Hade 

de kanske förklarat sitt mål med hela denna reformen så kanske vi lärare hade kunnat knyta 

ihop säcken istället för att bara sitta där med massa ny information. Visst kan jag läsa mig till 

det, men då kan jag inte ställa frågor. Politikerna borde förklara mer varför… varför de arbetat 

som de gjort och lixom… förlåt men vad är egentligen planen med hela detta? Vet dem ens 

själva? Det är en väldigt oklar plan i alla fall, det kan jag säga dig, och det är inte de enda som 

är oklart med GY2011.”  

- Gymnasielärare i språk (engelska)  
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Svarspersonen argumenterar för att politiker borde ta mer ansvar i arbetet med 

reformen eftersom att det är dem som arbetat med reformen från första början. 

Svarspersonen poängterar även att det är oklart för varför reformen genomfördes från 

första början. De politiker och beslutsfattare som arbetat med detta borde delta mer 

för att kunna ge svar på de frågor som uppstår bland de personer som ska arbeta med 

genomförandet av besluten. Svarspersonen beskriver även att det uppstår en känsla 

av oklarhet i arbetet med den nya reformen. Med oklarhet menar personen att denna 

upplever reformen stressats fram och därför finns det många oklarheter i arbetet med 

reformen.  

 

I citatet ovan förklarar svarspersonen bristandet i förhållandet mellan policyprocessen 

och policyimplementeringen. Svarspersonen förklarar att det finns en oklarhet i vad 

planen med reformen egentligen är och därför är det svårt att förstå hur arbetet ska gå 

till. Detta skulle enligt forskarna Pressman och Wildavsky (Hill & Hupe, 2012, 44–45) 

leda till en försvårad implementeringsprocess. Förhållandet mellan policyprocessen 

och policyimplementeringen är enligt Pressman och Wildavsky en interaktiv process. 

Om det inte finns samspel mellan policyprocessen och genomförandet uppstår det ett 

implementeringsproblem. Beslutsfattarnas oklara plan kan leda till oklara 

instruktioner för arbetet med genomförandet vilket försvårar arbetet för lärarna. Detta 

i sin tur kan leda till att lärarna har svårare att arbeta för att uppfylla de politiska 

målen.  

 

En annan förklaring till implementeringsproblem beskriver forskarna Pressman och 

Wildavsky (1984, 84) som ”implementation gap”. Detta kan beskrivas som avståndet 

mellan beslutsfattarna och de personer som arbetar med genomförandet. Om en 

implementation gap är för stort kan det leda till problem med implementeringen. 

Trots att lärare och beslutsfattare träffats under Skolverkets konferenser har gapet 

ändå varit stort. Mellan beslutsfattare och gymnasielärare finns det flera olika 

instanser som skiljer dem åt och en lärare som arbetar med genomförandet av ett 

politiskt beslut jobbar långt ifrån politikerna som fattat det politiska beslutet. 

Pressman och Wildavskys teori om implementation gap kan vara en förklaring till att 
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ett implementeringsproblem har uppstått när närbyråkraterna arbetar med 

genomförandet av GY11.  

 

5.3 Otydliga och svårlästa styrdokument försvårar 

implementeringen 

De svenska skolorna styrs av lagar, förordningar och läroplaner. Det är Skolverkets 

uppgift att skriva läroplaner som lärarna sedan ska ta del av för att arbeta med dessa. 

Läroplaner innehåller skolans alla grundläggande mål och riktlinjer. Läroplanerna 

kompletteras även av kursplaner och kunskapskrav som sedan ligger till grund för 

betygssättning. Det är Skolverket som beslutar om kunskapskraven i varje ämne i 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Ett av de politiska målen med hela 

gymnasiereformen är att införa mer tydliga styrdokument. När det kommer till det 

nya betygsystemet har varje betygsskala utvecklat och försökt förtydliga varje 

betygsystem som ska vara vägledande för både lärare och elever. I ett 

pressmeddelande från 2017 uttalar sig Skolverket om betygsystemets styrdokument 

på följande vis;  

”En majoritet av lärarna är överens om att eleverna bättre förstår vad de måste prestera för de 

olika betygen. Omkring hälften av lärarna anser också att innehållet i de olika utbildningarna 

har blivit tydligare för eleverna. Samtidigt ser många lärare att fler elever behöver stöd och 

hjälp och att insatserna för dessa elever har förbättrats.” (Skolverket, D, 2017)  

Skolverkets pressmeddelande baseras på en rapport som myndigheten utförde under 

2017 där arbetet med Gy11 har utvärderats.   

 

Trots Skolverkets resultat av rapporten går det i analysen se att utav lärarnas 

erfarenheter finns en problematik med styrdokument gällande betygsättning. Nästan 

alla lärare som intervjuats uttrycker en oro främst gällande eleverna, där de upplever 

att elever har svårt att tolka betygskriterierna eftersom att de är svårformulerade och 

otydliga. En av lärarna beskriver problemet på följande vis:  

”Vi använder mycket matriser när vi arbetar och vi lägger in i matriserna att nu har du 

uppnått detta och detta. Nästa gång det blir en redovisning tar vi upp samma moment fast 
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från ett annat håll. Då kan det egentligen ändras och då ändrar man matrisen. Det är svårare 

för eleverna än för lärarna. Det är svårt att tolka, varje dag får jag frågan ”Vad betyder det 

här?”. Man måste hela tiden ge exempel för dom förstår inte vad som står. Det är kanske blir 

tydligare om man kan ge exempel, men det är inte tydligt på alla frågor förstås Jag tror inte att 

elever själva går in och läser om betygen och fattar allt de läser om, inte alls…” 

- Gymnasielärare i Idrott  

Läraren beskriver situationer där de tillsammans med elever har betygsamtal. Läraren 

i fråga har betygsamtal med sina elever där eleven får reda på hur de ligger till 

betygmässigt och om det är möjligt att höja sitt betyg samt vad som krävs för högre 

betyg. Läraren anser att problemet med styrdokumenten för betygsättning inte är ett 

stort problem för lärarna utan det är ett problem för eleverna. Lärarna ser allvarligt på 

problemet med otydliga styrdokument och anser att Skolverket behöver se över sina 

formuleringar gällande varje betygssteg i varje ämne för att elever ska kunna förstå 

vad betygskriterierna innebär.  

 

Otydliga styrdokument inom betygstolkning kan även leda till mindre skolmotivation 

för elever, enligt lärares erfarenheter. En av lärarna förklarar sin uppfattning om 

otydliga styrdokument och motiverar till varför betygskriterierna anses vara 

omotiverade i följande citat;  

” Man kan säga såhär att jag tror att det var en mer tydligare kunskapsprovesion tidigare. För 

att få G skulle du kunna detta och för att få MVG skulle du kunna detta och detta, kunskap, 

fakta, resonemang och arbetssätt med resonemangen. Som det är nu, så ska man egentligen 

redan på E-nivå kunna arbeta med resonemang. Alltså betygen har blivit strängare och jag tror 

inte att eleverna uppfattar de på samma sätt som oss lärare. Dessutom har elever svårt att 

förstå vad som behövs för E (godkänd) i skalan egentligen utan dom vill bara få sitt godkända 

betyg. Jag kan ju säga såhär om jag hoppar tillbaka till början, jag föredrar det gamla 

betygsystemet mer eftersom det kunde vara mer rättvist då det inte var lika hårt. Där var de 

tydligt också, du ska kunna detta för att få ett godkänt betyg och då kan inte lärare eller elever 

misstolka det på något sätt. Men är betygsresonemangen kluddiga då är det genast mycket 

svårare för både parterna.” 

- Gymnasielärare i Samhällsvetenskap  
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Läraren beskriver problemet med otydliga och argumenterar för att betygsgraderna är 

svåra att läsa och tolka. Svårtolkade styrdokument leder i sin tur till att eleverna 

struntar i att läsa vad som krävs för att uppnå de olika betygsstegen i diverse ämne. 

Att betygen är omotiverade innebär att det nya betygsystemet inte uppfyller de 

politiska målet med den nya betygsskalan (Skolverket, B, 2016, 23–24). Regeringen 

skriver att det nya betygssystemet ska uppfylla fyra funktioner och en av dessa är att 

betygen ska fylla en motiverande funktion och där den nya sexskaliga betygsskalan 

ska motivera elever till att klättra i betygsskalan och prestera bättre i de olika 

gymnasieämnena (Regeringen, A, 2008).  

 

Forskarna Pressman och Wildavsky och Klasson har olika åsikter när de forskar om 

implementeringsproblem och de bakomliggande faktorerna till att 

implementeringsproblem uppstår. Enligt Pressman och Wildavsky kan ett 

implementeringsproblem bero på både beslutsfattarna och genomförarna. Forskarna 

skriver att implementeringsgap kan motverkas genom att beslutsfattarna har tydliga 

riktlinjer för de som ska arbeta med implementeringsprocessen (Pressman & 

Wildavsky, 1984, 85). I detta fall upplever inte de intervjuade lärarna att det finns 

tydliga riktlinjer gällande betygsskalan. Riktlinjerna för betygsättning är tydliga men 

eleverna som arbetar för att uppnå olika betygsskalor har svårigheter att tolka 

kriterierna för de olika betygsskalorna. Forskaren Klasson däremot påstår att 

implementeringsproblem inte handlar om beslutsfattarnas arbete och göra utan det 

handlar mer om de individer som arbetar med förverkligandet av de politiska 

beslutet. Klassons individrelaterade förklaringsmodell förklarar hur närbyråkrater och 

dess arbete kan påverkas och leda till implementeringsproblem (Klasson, 2010, 45). 

Den forskning som Lipsky bedriver inriktar sig mer mot närbyråkraternas handlande 

i sin byråkratiska roll. Lipsky menar kortfattat att närbyråkrater har en stor 

handlingsfrihet i sitt arbete (Hill & Hupe, 2012, 51–52). Närbyråkraternas 

handlingsfrihet i gymnasieskolan är en avgörande faktor för om de politiska målen 

med det nya betygsystemet har uppnåtts eller inte.  
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5.4 Närbyråkraternas handlingsfrihet  

Både forskarna Lipskeys och Schierenbeck skriver om närbyråkrater och 

handlingsfrihet. Schierenbeck har gjort en vidareutveckling på Lipskeys teori och i 

Schierenbecks teori återkopplar hon till beslutsfattarna igen då hon menar att 

närbyråkraternas handlingsutrymme begränsas av beslutsfattarna som beslutat om 

implementeringen. Beslutsfattarna har den övergripande makten över 

implementeringsriktningen (Schierenbeck, 2013, 18). Att tolka utifrån lärarnas 

erfarenheter har det nya betygsystemet inneburit mycket arbete med fri tolkning. 

Betygen ska tolkas av själva lärarna och varje lärare har rätt att tolka betygen på sitt 

egna vis.  

 

5.4.1 Handlingsfrihet i betygssättning leder till orättvisa och omotiverade betyg  

När lärare sätter betyg utgår de från elevers kunskaper som de jämför i förhållande till 

ett kunskapskrav som är framtaget av Skolverket. Betygsskalan är ett skoldokument 

som dirigeras av beslutsfattarna (Skolverket, 2017). Lärarna upplever att de har en 

stor handlingsfrihet när de arbetar med betygssättning utifrån det nya betygsystemet. 

Lärarna förhåller sig till de kunskapskrav som Skolverket framställer och därifrån får 

de tolka fritt. Alla lärare är införstådda om att alla tolkar betygen olika och därför kan 

situationer uppstå där en och samma uppgift får två helt olika betyg som till och med 

kan skilja flera betygssteg. En av intervjupersonerna förklarar hur lärares 

handlingsfrihet kan leda till orättvisa betyg och annan problematik;  

”Ja hur många som helst. Det som jag var inne på här i början av intervjun så det mest 

problematiska efter gymnasiereformen är betygsättningen och kunskapskravens utformning. 

Man vill ju att det ska vara ett kriteriebaserat system, att man bedöms mot kriterier, man ska 

inte ha ett relativt system, att man betygsätts mot varandra. I praktiken blir det ju ett relativt 

system för att om du exempelvis ska definiera vad utförligt är eller vad nyanserat är så måste 

du göra det i förhållande till något annat. Alltså någonting är ju nyanserat i förhållande till 

något annat. Då får du ju ändå det här medvetna eller omedvetna jämförandet mellan elever 

och mellan nivåerna av betygen. Jag är helt och hållet medveten om att tolkningen av 

kunskapskraven varierar asså inte bara mellan skolor utan även mellan lärare till lärare. Det 

kan jag se eftersom att man skulle kunna lämna samma uppgift till två olika lärare som skulle 
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ge två helt olika betyg beroende på hur dem själva tolkar av betygskriterierna. Jag tycker att 

man har gjort det för svårt, för krångligt och man har använt för svåra ord. Man har heller inte 

använt en etablerad kunskapsprogression på fakta, förståelse och analys och värdering. Jag 

tycker man borde arbeta mer med betygsystemet för att det ska bli mer rättvist, tydligt och 

försåtligt både för elever och för lärare. Dessa skillnader mellan hur lärare betygsätter olika 

beroende på sina tolkningar ska inte finnas.” 

- Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk  

Läraren förklarar att betygsystemet till en början upplevs som jämförande eftersom att 

det jämför betygen i förhållande till andra. Dessutom förklarar lärarna att betygen kan 

uppfattas som en jämförande aspekt mellan både olika lärare och skolor. Det kan 

innebära att betyginflation skapas vilket kan bero på både otydliga styrdokument 

inom betygsättning och att lärare fritt kan tolka betygskriterierna. Läraren berättar 

även att betygen kan upplevas som orättvisa eftersom att de kan uppstå stora 

skillnader. En annan intervjuperson förklarar om hur betygen kan upplevas som 

orättvisa utifrån sina egna erfarenheter;  

”Jag skulle faktiskt tvärt emot säga att betygen är orättvisa faktiskt. Du vet vi lärare jobbar nu 

mer med fri tolkning. Hela gymnasiereformen låter oss fritt mer och mer tolka. Jag kan förstå 

att elever blir upprörda över betygen. Det finns många orättvisa aspekter med det nya 

betygsystemet. Exempelvis kan jag säga att alla lärare tolkar olika och i vissa situationer så 

bedömer lärare utifrån aspekter som inte finns inbakade i betygskriterierna, typ asså olika 

faktorer som inte ens ska spela roll blir avgörande för betyget.  Detta problem är inte alls 

rättvist för eleven eftersom att de inte ska påverkas av våra problem. Det kan ju bli problem det 

här med att tolka fritt. Ett annat problem med orättvisa betyg är ju det här med att det har 

blivit allt svårare att få högre betyg. Jag märker det själv när jag arbetar. Jag har lixom varit 

lärare i 35 år och jag har aldrig upplevt detta. Ta detta som exempel, enligt vår skola, ***-

skolan, ska man ha alla A för att få ett A i slutbetyg. Du får inte göra ett enda fel på 

betygsskalan, inte alls. Får du alla A och ett C tillexempel, då sänks du automatiskt. De är ju 

inte alls rätt, eleverna säger att de blir orättvist behandlade och de har ingen motivation till att 

fortsätta kämpa om de under ett tillfälle skulle få ett lägre betyg på ett moment. De säger att 

deras chans är körd då.”  

- Gymnasielärare i Naturvetenskap   
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Läraren berättar hur han upplever att betygen är orättvisa i gymnasieskolan, vilket är 

problematiskt. Läraren berättar även hur hans elever känner kring det nya 

betygsystemet och att det nya betyget ger lärare mycket frihet när det gäller att tolka 

betygsystemet. Dessutom upplever läraren att handlingsfriheten ger olika lärare att 

inkludera olika faktorer som kan påverka betyget, vilket egentligen inte ska vara 

möjligt. Att tolka utifrån lärarens berättade erfarenheter har de misslyckats med att 

framföra mer rättvisa och motiverade betyg eftersom att lärarna har en allt för stor 

handlingsfrihet i arbetet med betygssättning. Detta går emot regeringens centrala mål 

med det nya betygsystemet har varit att betygen ska fylla en mer motiverande 

funktion samtidigt som betygen ska bli mer likvärda (se kap 2.3).  

 

Ett annat av de politiska målen med det nya betygsystemet är att betygsättningen ska 

vara mer mål- och kriterierelaterade (Skolverket, B, 2016, 23). Denna aspekt verkar 

exkluderas i samband med det nya betygsystemet. Lärare berättar att betygsättning 

ibland kan bli orättvist eftersom att vissa lärare ibland inkluderar faktorer och 

aspekter i betygsättningen. Detta gör att betygen varken blir mål eller 

kriterierelaterade utan istället kan läraren tolka fritt i samband med betygsättning.  

 

5.4.2  Betygskriterier som fattas  

Enligt Lipsky (Hill & Hupe, 2012, 51–52) har närbyråkrater handlingsfrihet i sin 

arbetsroll och utifrån lärares förklaringar har dem stor handlingsfrihet i samband med 

betygsättning eftersom att de arbetar mycket med egna tolkningar. Dock anser både 

forskarna Schierenbeck och Thomann att det finns olika bakomliggande faktorer till 

närbyråkraternas handlande, vilket även Klasson konstaterar.  

 

Att tolka utifrån lärare erfarenheter finns de inga bakomliggande faktorer som 

påverkar lärarnas arbete. Lärarna är införstådda om att det enda som kan begränsa 

deras arbete på något vis är de styrdokument som regeringen dirigerar och som 

Skolverket framställer. Schierenbeck (2003, 18) skriver dels att det är politiker som kan 

begränsa närbyråkraternas arbete genom styrdokument och riktlinjer vilket enligt 

lärares erfarenheter stämmer. Dock skriver Schierenbeck, i enighet med Thomann 
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(2015, 177), att resurser också kan ha en påverkade faktor. Med resurser syftar 

forskarna främst på ekonomiska resurser. De lärare som intervjuats förklarar dock hur 

de inte känner sig begränsade i sitt arbete på något vis, utan att de tvärt emot känner 

att de ibland har en för stor handlingsfrihet. Flera lärare berättar om att de i början 

implementeringsarbetet upplevde att betygskriterier fattades, vilket vid senare tillfälle 

kompletterades. En av lärarna förklarar det på följande vis;  

” Det kan diskuteras. Politikers val, haha! Dem ger en viss vägledning men fortfarande behövs 

det arbetas igenom. Det finns problem, det finns det verkligen. Problemet är att man ringer till 

Skolverket, och har ett problem och ställer frågan ”Hur ska man tolka det här”, och svaret 

blir ”det är upp till er och tolka”. Jag menar styrdokumenten behöver inte vara detaljerade till 

punkt och pricka men de får heller inte vara för öppna och tolkningsbara för då blir det 

olikheter inom skolan och mellan skolor. Då kan situationer uppstå så att skolor ger bättre 

betyg än vad som ska ges för att de ska få bättre meriter.  Lärare kan göra helt och hållet som de 

själva vill. Vi har inte alls några begränsningar. En sak jag och mina arbetskollegor dock 

reagerade på var arbetet i början med betygen. Ungefär från starten av terminen 2011 och 

nästan ett år framåt … typ där var vi alla lärare överens om att betygskriterierna inte alls va 

genomarbetade och de fattades betygskriterier. Vi fick lixom skriva dessa (betygskriterierna) 

själva och du kan ju förstå hur de kan gå…” 

- Gymnasielärare i Kemi och Fysik  

Läraren förklarar att det fattas betygskriterier och att lärarna själva fick arbeta utifrån 

egna framtagna kriterier. När frågan ges om hur det gick svarar samma lärare på 

följande vis;  

” Jo alltså vi ringde skolverket flera gånger men fick alltid samma svar. ”Tolka det ni kan tolka, 

det är upp till er”. Du vet det är svårt när man vet att ens arbete påverkar framtiden för 

ungdomar. Haha, alla lärare hade stora bekymmer. Vi var nog väldigt hårda då för vi visste 

inte riktigt hur det fungerade. Det blev många hårda betyg i början för eleverna. Det gick 

knappt. Riktlinjerna var få och luddiga och då tenderar man att dra mot mitten. Nu är vi lite 

mer vana men det är ju heller inte rätt mot de elever som drabbas av detta problem. Vem ska 

lösa detta problem ens?” 

Läraren berättar att styrdokumenten som fattas leder till att lärare tenderar att ge för 

hårda betyg. Detta innebär att betygen varken är rättvisa eller mål- och 
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kriteriebaserade. När styrdokumenten dessutom är svårtolkade eller när 

styrdokumenten fattas ger de utrymme för lärare att tolka fritt, vilket kan innebära att 

det nya betygsystemet inte fyller den funktion som är syftet enligt regeringen.  

 

5.5 Högre behörighetskrav och högre betygskrav  

I samband med att regeringen beslutade om ändrat betygsystem införde regeringen 

även högre behörighetskrav. Detta påverkade i sig betygsystemet eftersom att det blev 

högre krav på varje betygsskala. Syftet med detta var främst enligt regeringen att det 

nya betygsystemet skulle vara motiverade och att allt fler elever skulle ta skolan på 

allvar (Regeringen, A, 2008). Högre krav för betyg har enligt lärare märkts av. Det har 

blivit allt hårdare med betygsättning och elever måste arbeta hårdare än tidigare för 

att uppnå de olika betygsstegen. Att betygen har blivit hårdare är alla lärare överens 

om men att det ska fylla en motiverande funktion stämmer inte. Som tidigare nämnt 

upplevs det nya betygsystemet inte alls som motiverande. En av lärarna som 

intervjuats berättar om sina erfarenheter;  

”Jo alltså betygen har blivit mycket hårdare, det märker vi. Jag som lärare kan märka en 

markant skillnad eftersom att jag har jobbat som lärare i nästan 20 år. Eleverna kan ju inte se 

en skillnad på samma vis men de upplever att det är mycket krav som behövs uppfyllas för att 

bara få ett E lixom. Sen kan ja säga så här att vissa inte tycker att det är bra medan andra 

tycker att de jättebra. Ja ska inte säga vad ja tycker, det kan vi ta en annan gång, haha! Men, 

politikerna har säkert haft en bra baktanke med det hela.”  

- Gymnasielärare i svenska  

Läraren som intervjuats förklarar att en skillnad märks gällande de nya betygen och 

att eleverna uppfattar de på samma vis. De nya och högre kraven framgår i 

betygskriterierna som lärare arbetar med när de betygsätter elever.  

 

Regeringen främsta syfte med hårdare betygskriterier är att höja skolmotivationen 

bland elever vilket innebär att det ska fylla en motiverande funktion. Åtta av tio lärare 

som intervjuats anser att hårdare krav inte är motiverade för gymnasieelever utan 
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snarare att det upplevs som elever inte orkar med den hårda pressen. En av lärarna 

förklarar sin syn på saken på följande vis;  

” Jag upplever det som att de nya hårdare kraven inte alls uppfattas som något positivt bland 

eleverna i alla fall. Vissa lärare kanske kan tycka det är självklart att man ska kunna X och Y 

för att få E (godkänt), men jag tycker att man inte ska ha allt för grova krav, eller grova och 

grova … dem är höga. Kraven gör så att elever känner mycket mer press för ett godkänt betyg. 

Behöver man mer press i tonåren? En bra fråga. Men om vi säger såhär istället, skolan ska inte 

heller va för slö. Man ska känna sig motiverad för att gå till skolan och prestera bra och få de 

bra betyg man förtjänar, men tyvärr ser jag inget motiverande med hårdare krav. De krav som 

är nu känns lite för hårda och då upplever jag, och flera av mina kollegor, att elever struntar i 

det istället för att kämpar sig igenom skolan. Men som sagt, för mig ska skolan vara något 

roligt och lärorikt. Elever ska känna att det är roligt att gå till skolan, inte jobbigt och 

orimligt.”  

- Gymnasielärare i Historia och Religion 

Att tolka utifrån lärarens svar upplevs inte de hårdare betygskriterina som något 

motiverande. Läraren argumenterar för att skolan ska vara rolig och lärorik och att de 

nya högre kraven kan upplevas som orimliga. När kraven kommer upp till den nivå 

att de uppfattas som orimliga uppstår en situation där gymnasieelever inte känner sig 

motiverade till att studera för att uppnå högre betyg, utan att de istället struntar i 

skolan, bara de inte får ett sträck i betygen. Att få ett sträck i betyg innebär att betygen 

inte uppnått E (godkänt) och därför får vissa inget betyg i diverse ämne (Skolverket, 

B, 2016, 18).  

 

Anledningen till att de hårdare kunskapskraven inte uppfattas som motiverande 

beror på att de uppfattas som alldeles för hårda. Kunskapskraven är en typ av 

förordning som skrivs av Skolverket. Eftersom att Skolverket jobbar på uppdrag av 

regeringen är kunskapskraven riktlinjer från regeringen som ska tillämpas av 

närbyråkraterna. Detta innebär att det när beslutsfattarna som styr 

implementeringsprocessen genom att styra arbetet med hjälp av styrdokument. 

Hårdare betygskriterier är ett styrdokument. Enligt forskaren Schierenbeck (2003, 18) 

är det beslutsfattare som genom styrdokument begränsar närbyråkrater 
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handlingsfrihet och därför har politikerna den övergripande makten. Att tolka utifrån 

lärarnas erfarenheter är det inte begränsade resurser som är det övergripande 

problemet, utan det handlar istället om styrdokumenten som dirigeras av 

beslutsfattarna. 
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6 Slutdiskussion 

Uppsatsens syfte har varit att ta reda på om de politiska målen med det nya 

betygsystemet har uppnåtts utifrån gymnasielärares erfarenheter. I detta avslutande 

kapitel kommer en diskussion att föras om följande fråga för att besvara frågan;  

 

 Har de centrala politiska målen med nya betygsystemet från GY11 uppnåtts 

utifrån gymnasielärares erfarenheter och uppfattningar?  

 

Uppsatsens har funnit flera olika argument som tyder på att de centrala politiska 

målen med det nya betygsystemet inte har uppnåtts utifrån lärares erfarenheter. 

Betygen upplevs inte som rättvisa och motiverande utifrån lärares erfarenheter och 

betygen fyller heller ingen informationsfunktion. Anledningen till att lärarna 

uppfattar de nya betygskriterierna som omotiverade och orättvisa beror på otydliga 

styrdokument, bristande information, hög handlingsfrihet och alldeles för hårda krav.  

 

Otydliga styrdokument innebär enligt lärarna att styrdokumenten som Skolverket 

framför är otydliga och svårtolkade både för lärare och elever i gymnasieskolan. 

Lärare uppfattar det som att styrdokumenten i betygsättning är svårformulerade och 

därför är det svårt för elever att förstå vad som krävs och vad som ska uppnås för 

varje betygssteg. Att lärare upplever styrdokumenten som otydliga och svårtolkade 

innebär att styrdokumenten inte vägleder i arbetet med betygsättning. Lärare anser att 

Skolverket och beslutsfattare borde ha engagerat sig mer i samband med att reformen 

gick igenom för att ge lärarna en större förståelse om innebörden av det nya arbetet. 

Enligt lärarna har Skolverkets introduktion varit bristfällig samt att lärare inte 

uppfattat vad det egentliga syftet med reformen har varit. Hade introduktionen till 

den nya reformen varit mer genomarbetad hade lärarna kanske förstått syftet mer och 

haft lättare i det fortsatta arbetet med det nya sexskaliga betygsystemet. Lärarna är 

dock i de enda som har problem med styrdokument från Skolverket. Enligt lärarnas 

erfarenheter har elever svårt att tolka betygskriterierna och vad de ska uppnå för varje 

betyg i skalan. Detta i sin tur leder till att eleverna tappar motivationen till högre 
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betyg i olika ämnen. Otydliga styrdokument innebär därför att det nya betygsystemet 

tappar sin motiverande funktion.  

 

Att betygen är svårtolkade och komplicerat formulerade verkar inte vara ett nytt 

problem. Både Kroksman (2012, 62) och Selgard (2004, 199) har i sin tidigare forskning 

om tidigare implementering av det fyraskaliga betygsystemet kommit fram till att 

otydliga och svårformulerade styrdokument är ett problem i implementeringsarbetet. 

De båda forskarna drar slutsatsen att otydliga styrdokument gör att de nya betygen 

inte fyller en målinriktad funktion, vilket är syftet med både det tidigare 

betygsystemet och de nya system som infördes i samband med Gy11. Detta kan tolkas 

som att de politiska målen med det nya betygsystemet inte heller har uppnåtts under 

perioden 1995 till 2004 då Selgard bedrev sin forskning.  

 

Enligt forskarna Pressman och Wildavsky (1984, 84–85) kan ett 

implementeringsproblem ske om ett implementeringsgap uppstår. Avståndet mellan 

beslutsfattarna och närbyråkraterna är i detta fall långt vilket innebär att ett 

implementeringsproblem uppstår. Är dessutom styrdokumenten otydliga och 

svårtolkade innebär det att närbyråkraterna har svårt att genomföra en korrekt 

implementeringen eftersom att missförstånd uppstår. Enligt Klasson (2010, 44–45) är 

missförstånd mellan vara en anledning till att implementeringsproblem uppstår. Att 

ett implementeringsproblem har uppstått innebär att ett politiskt mål inte har kunnat 

uppnås.  

 

Hög handlingsfrihet innebär att lärarna i sitt arbete har hög frihet när de arbetar med 

betygsättning. Lärarna själva berättar att det nya betygssystemet handlar mycket och 

fri tolkning där varje individuell lärare har stor frihet till att själva tolka 

betygskriteriernas innebörd i samband med betygsättning. Utifrån lärarnas egna 

erfarenheter innebär detta att det nya betygsystemets likgiltiga funktion inte uppfylls 

och betygen kan uppfattas som orättvisa. Anledningen till detta är att vid 

betygsättning kan lärare välja att väga in oberoende faktorer i betygsättning och 

därför sätts orättvisa betyg på elever. Dessutom kan olika lärare tolka kriterierna 
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olika. Detta innebär bland annat att lärare kan lägga två helt olika betyg på en och 

samma uppgift eftersom att de uppfattar betygskriterierna olika. Att det nya 

betygsystemet inte fyller sin rättvisa funktion innebär att de politiska målen inte har 

uppnåtts utifrån gymnasielärares uppgifter. Forskaren Schierenbeck (2003, 18) 

redogör för att handlingsfriheten bland närbyråkrater kan begränsas av politikers 

styrdokument. Däremot anser Lipsky (Hill & Hupe, 2012, 51) att närbyråkrater kan 

påverka beslutsfattare genom sin obegränsade handlingsfrihet. Att betygen som sätts 

utifrån lärares fria tolkning är orättvisa beror i detta fall på att lärare har för stor 

handlingsfrihet och kan tolka betygskriterierna fritt. Lärarna har utifrån Lipskys teori 

både för stor handlingsförmåga och handlingsfrihet vilket innebär svårigheter för 

implementeringen.  

 

Att betygen fortfarande kan uppfattas som orättvisa innebär att det finns problem 

med det nya betygsystemet i skolorna. Implementeringen av det nya betygsystemet 

har enligt lärarna varit svårt både på grund av svåra styrdokument men även på 

grund av för stor handlingsfrihet. En av de största anledningarna till att regeringen 

införde det nya sexskaliga betygsystemet var att de ville ha rättvisa och likgiltiga 

betyg samt att de ville undvika en ny betyginflation (se kap 2.3 & kap 2.3.1). Eftersom 

att betygen fortfarande upplevs som orättvisa har det enligt lärares erfarenheter inte 

uppnått de politiska målen med det nya betygsystemet.  

 

Lärare argumenterar även för att det nya betygsystemets och betygskriteriernas nya 

högre krav har inneburit att det nya betygsystemet har tappat sin 

motivationsfunktion. Ett av målen med det nya betygsystemet var att införa högre 

krav i betygsgraderna för att gymnasieelever ska finna motivation. Dock upplever 

lärarna att de höga kraven ger motsatt effekt och att gymnasieelever upplevs som 

omotiverade till att prestera bättre för att få högre betyg.  

 

Hårda styrdokument från beslutsfattare har inneburit implementeringsproblem vilket 

både Pressman och Wildavsky (Hill & Hupe, 2012, 44–45) anser i sin teori om 
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implementeringsproblem och Schierenbeck (2003, 18) skriver i sin artikel om 

närbyråkrati och handlingsfrihet. Enligt Pressman och Wildavsky kan ett 

implementeringsproblem bero på beslutsfattarna och implementation gap. 

Schierenbeck anser dock att närbyråkraternas handlingsfrihet begränsas av 

styrdokument och därför är det beslutsfattarna som styr implementeringsprocessen. 

Beslutsfattarnas nya och hårdare krav på gymnasieskolan innebär att gymnasieelever 

uppfattas som omotiverade och därför har de inte lyckats uppnå de politiska mål som 

beslutsfattarna satt upp.  

 

Trots att Skolverket (E, 2010, 3) skapat en implementeringsmodell för hur politiska 

mål ska verkställas i skolor verkar denna modell antingen inte följas eller ge någon 

nytta i arbetet med implementeringen av det nya betygsystemet. Skolverket anser att 

det är en utsedd huvudman som på varje enskild gymnasieskola har ansvar för 

implementeringsprocessen i diverse skola och det. Eftersom att det utifrån lärares 

erfarenheter har skett tydliga implementeringsproblem betyder detta att Skolverkets 

mall inte har haft någon påverkan på arbetet med det nya betygsystemet.  

 

Analysen av det insamlande materialet visar att det utifrån lärares återberättande 

erfarenheter inte har uppnått de politiska målen med det nya betygsystemet från 

Gy11. Det nya betygsystemet uppfattas inte som informationsgivande, rättvisa och 

motiverande utan tvärt emot upplever gymnasielärare att det nya betygsystemet har 

en tendens till att bli orättvist och omotiverade bland gymnasieelever i svenska 

gymnasieskolor.  

 

6.1 Metoddiskussion och generaliseringsproblem  
Den metod som använts i uppsatsen är en fallstudie. Fallstudien används för att 

analysera ett fall som innehåller flera analysenheter. Att arbeta med en fallstudie har 

sina för- och nackdelar. Fördelen med metoden fallstudie är att det djupgående går att 

studera ett eller flera fall för att få en djupgående förklaring. Dock finns det även 

nackdelar med metoden. Fallstudier är en metod som innebär generaliseringsproblem. 

Fallstudie som metod är känd för att ha en låg nivå av generaliseringsnivå. Enligt Yin 
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(2011, 27) är fallstudier endast generaliserbar till teorier men inte till populationen. I 

uppsatsens fall är det svårt att göra en generalisering eftersom jag djupgående har 

studerat ett fall där gymnasielärare har varit analysenheterna. Problemet med 

generalisering innebär att resultatet bland de tio intervjupersonerna kanske inte går 

att få fram med tio andra gymnasielärare. Resultatet är svårt att generaliseras till 

andra gymnasielärare utan de tio lärare som har intervjuats i detta fall har en viss 

erfarenhet medan andra tio gymnasielärare kan ha andra uppfattningar.  

 

6.2 Vidare forskning  

Det har idag gått ungefär åtta år sedan implementeringen började av Gy11 och det 

nya sexskaliga betygsystemet började gälla. Det fattas fortfarande forskning om 

elevernas upplevelse av det nya betygsystemet. Eftersom att betygen avgör elevers 

framtid är det relevant att undersöka. Dessutom fås ett bottom-up perspektiv på 

skolpolitiken.  

 

I Sverige har vi dessutom på mindre än 20 år genomgått två reformer i 

gymnasieskolan i syfte om att stärka kvalitén i skolan och öka intresset för gymnasial 

utbildning. Både reformerna har inneburit ändring bland annat betygsystemet. 

Fortfarande tycks det inte finnas belägg för att dessa reformer ökat kvalité i de 

svenska gymnasieskolorna. Genom att ställa de svenska betygssystemen mot 

utländska betygsystem skulle det gå att jämföra dessa för att se varför kvalitén är mer 

eller mindre i utländska skolor samt om betygsystem i andra länder är mer eller 

mindre rättvisa och motiverande samt vad orsaken till detta är.   

 

Ett annat problem som anses relevant att studera vidare är Skolverkets 

implementeringsmodell som vägleder arbetet i implementeringen i skolor. Resultatet i 

denna studie visar på att modellen antingen inte tillämpas ordentligt eller är den svag. 

Genom att analysera modellen kan forskning bedrivas om vart problemet ligger samt 

hur modellen kan ändras utifrån de problem som uppkommit från starten av Gy11 

fram tills idag.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

frågor till lärare om GY11 

 

1. Tyckte du att den konferens som Skolverket anordnade i samband med 

gymnasiereformen var tillräckligt givande eller fattades det något?  

 

2. Anser du att Skolverket kunde anordnat något annat i samband med GY11 för 

att ni lärare bättre skulle förberett er inför arbetet med det ändrade 

betygsystemet? 

 

3. Anser du att de styrdokument (läroplaner) som finns är lättillgängliga? Anser 

du att dessa är tillräckliga, tydliga och vägledande i ditt arbete? (om inte, hur 

hanterar du det?) 

 

4. Anser du att styrdokumenten för betygssättning är tillräckliga för att du ska 

känna dig säker vid betygsättning? (om inte, hur hanterar du det?)  

 

5. Tycker du att det nya betygsystemet (A-F) gör det enklare för lärare att ge ett 

precist betyg av elevers prestation i diverse skolämne?  

 

6. Hur upplevde du arbetet med den nya betygsskalan när du för första gången 

skulle sätta betygen A-F istället för MVG-IG?  

 

7. Tycker du att det nya betygsystemet ger en mer rättvis bedömning av eleven 

jämfört med tidigare betygsystem?  

 

8. Tycker du att det nya betygsystemet är motiverande för elever i 

gymnasieskolan?  

 

9. Tycker du att det nya betygsystemet har lett till att elever tar skolan på mer 

allvar nu än tidigare? Motivera gärna ditt svar.  

 

10. Har det ändrade betygsystemet påverkat ditt arbete som lärare? Är det 

positivt eller negativt?  

 

11. Anser du att Skolverket ger bra stöd och vägledning i ditt arbete med 

betygsättning? Om inte, vad fattas?  

 

12. Har du några övriga synpunkter om GY11, det nya betygsystemet eller 

regeringens och Skolverkets arbete med reformen?  

 


