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Sammanfattning 

En central del av arbetet som lärare ä r betygsä ttning. Det finns lagar som reglerar detta och kursmål 

som ska ligga till grund  för betygssä ttningen. Hur dessa tolkas ä r upp till varje lä rare. Arbetet i 

klassrummet påverkas av andra saker än lagar, det skapas relationer mellan lä rare och elev vilket 

skulle kunna påverka elevens rä tt till en likvärd ig bed ömning. 

  

Syftet med  uppsatsen är att kopplat till begreppet likvärd ig  bedömning undersöka hur och vad  lä rare 

betygsä tter i kursen hotellkunskap  A. 

 

Intervjuer med  fem lärare i hotellkunskap  A utfördes i grupp samt ind ividuellt. Förbestämda tema; 

kunskap, kunskapskontroll och likvärd ig bedömning låg till grund  för intervjuer na och frågorna. 

Efter intervjuerna sammanstä lldes resultatet utifrån de olika temana. I samband  med intervjuerna 

ombads lä rarna att överlämna allt betygsunderlag, ex. prov och uppgifter de använder sig av vid  

betygssä ttning inom kursen. 

 

Resultatet visar att lä rarna vet hur de bör göra och att de tror sig ha likvärd ig bed ömning eftersom de 

anser att de vä l följer betygskriterier vid  framtagning av kunskapskontroller och vid  betygsä ttning. 

Vid  närmre genomgång av deras kunskapskontroller kopplat till kunska psmålen syns en d iskrepans 

mellan de två och även mellan lä rarna. 

 

Viktiga skillnader som kommer fram är sä ttet att rä tta prov som görs både efter poängsystem och 

efter betygsnivåer. Andra skillnader ä r vid  den reella betygssä ttningen, där en del lä rare sä tter betyg 

efter ett helhetsintryck under kursen medan andra kontrollerar elevens prestation och kunskap mot 

alla faktiska kursmål. 

 

Respondenternas kunskapskontroller följer vä l betygskriterierna för hotellkunskap  A men frågorna i 

kunskapskontrollerna och sä ttet att rä tta skiljer sig sinsemellan och följer inte alltid  kriterierna varför  

det blir svårt att tala om en likvärd ig bedömning.  
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1 Inledning 

Innan jag började arbeta som lärare tänkte jag inte mycket på betygsättning och eventuella 

problem med detta. Jag föreställde mig att man utgick ifrån prov och andra prestationstester 

och satte betyg därefter. Tidigt under mitt första år som lärare på Hotell- och 

Restaurangprogrammet insåg jag att det var mer komplext än så och att betygsättning är något 

som läraren brottas med dagligen men kanske framförallt i slutet av terminen då 

betygsunderlagen ska gås igenom en sista gång innan betyget slutligen ska sättas.  

Kursen hotellkunskap A, som innefattar 50 poäng, ingår i ämnet hotell som samtliga elever på 

hotell- och restaurangprogrammet läser under sitt första år. Kursens mål är bland annat att ge 

grundläggande kunskap om kommersiella boendeformer och deras serviceutbud, 

baskunskaper kring den svenska hotellbranschen och om olika yrken inom hotell. Vidare ska 

eleverna dessutom utveckla en känsla för service och rätt yrkesmässiga attityd (Appendix 1). 

Det som ska betygssättas är både teoretisk och praktisk kunskap. Selghed (2006) och Jönsson 

(2009) menar att ett bra sätt att testa elevers kunskap är genom autentiska uppgifter vilket kan 

vara svårt, istället kan eleverna bedömas genom sin förmåga att analysera och hantera olika 

situationer, dvs. använda sin kunskap i praktiken och förstå hur den ska användas. Detta 

påminner om det Tsagalidis (2009) pratar om vad gäller kunnande och bedömning i 

karaktärsämne, såsom hotellkunskap, vilket kräver att eleven får verklighetsanknutna 

uppgifter och att bedömningen ligger i elevens handlande i den aktuella situationen. 

Kunnandet syns i hur eleven löser situationen och läraren måste vara närvarande så att 

bedömningen sker samtidigt. 

I klassrummet sker ett samspel mellan lärare och elev. Relationer skapas och möjligheten att 

detta påverkar lärarens betygsättning finns. Alla kan nog relatera till egna skolerfarenheter då 

man tyckt att man varit värd ett annat betyg än det man fått, och att en kompis absolut inte var 

värd det betyg som denne gavs. Upplevelsen av orättvisa betyg satta på grunder andra än de 

som specificerats i kursmålen. 

Detta väckte mitt intresse för en likvärdig bedömning och betygsättning. Idén till uppsatsen 

har uppkommit genom funderingar på hur olika lärare betygsätter samt hur vi gemensamt 

skulle kunna utveckla bedömningarna som ligger till grund för betyget. Målet med detta är att 

underlätta för lärarna men även styrka elevernas uppfattning att betygen är satta baserat på 

deras kunskap och prestation kopplat till kunskapsmålen och enkom detta. 
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2 Betyg i en målrelaterad skola 

2.1 Kunskap 

Begreppet kunskapssamhälle som Gustavsson (2002) menar att vi idag lever i kommer från att 

man på 70-talet introducerade kunskap som en produktionsfaktor i nationalekonomin. 

Tidigare hade man i dessa sammanhang endast pratat om jord, arbete och kapital men nu 

insåg man att många produkter kräver alltmer avancerad kunskap från tillverkaren.  

Teoretisk kunskap är en påståendekunskap, dvs. något man vet medan den praktiska 

kunskapen är en färdighets och förtrogenhetskunskap, att man kan göra olika saker 

(Gustavsson, 2002). Den praktiska kunskapen får man genom lång erfarenhet inom ett yrke 

och mycket av den är tyst, dvs. man vet vad man gör men man kan inte sätta ord på den 

(Gustavsson, 2002). Dagligen gör vi saker på rutin och när något händer som bryter rutinen 

måste vi stanna upp och söka ny kunskap för att lösa problemet och sedan gå ut och använda 

oss av den nya kunskapen i praktiken, en pragmatisk syn på kunskap (Gustavsson, 2002). 

Före andra världskriget var kunskap i skolan något absolut. Det fanns ett innehåll som eleven 

skulle ta till sig och prov skulle visa hur mycket av detta innehåll som eleven tagit till sig 

(Egidius, 2009). Alla rätt på ett prov gav högsta betyg och betyget sjönk i tak med antal fel 

eleven gjort på provet. 

Ett av skolans uppdrag är att förmedla kunskap och detta förutsätter en ständigt pågående 

diskussion om kunskapsbegreppet i skolorna (LPF 94). Enligt LPF94 ska fokus ligga på de 

olika kunskapsformerna; fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, en kombination mellan 

dessa bäddar för det livslånga lärandet. Det är inte lärarens roll att förmedla all kunskap som 

eleverna behöver utan eleven ska ges möjlighet att skapa förmågan att tänka och utveckla sin 

kunskap, att tänka kritiskt, kunna ta till sig information och se förhållande och konsekvenser 

av olika alternativ (LPF 94). Maltén (2003) pratar om det han kallar metakognitiva kursmål, 

dvs. kunskap om hur kunskap inhämtas. När man en dag har glömt mycket av det fakta man 

lärt sig är det viktigt att bära med sig hur man når kunskap så man kan samla fakta på nytt. 

Utöver faktakunskap ska skolan förmedla kunskaper såsom värden och normer som är 

accepterade i vårt samhälle, alla människors lika värde, jämställdhet mellan man och kvinna 

osv. (LPF 94). 

2.2 Betygsunderlag 

För varje kurs inom gymnasieskolan ska det finnas en kursplan som ska innehålla kursmål 

och betygskriterier (Gymnasieförordningen kap. 1 § 6). Det är skolverket som reglerar detta 
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och vi som lärare är skyldiga att använda oss av dessa då vi planerar undervisning och 

bedömer elevens kunskap. De betygskriterier som skolverket beslutat om är bindande och 

lärarna ansvarar för tolkning av dessa och att de inte går emot eller lägger ytterligare krav till 

de nationella kriterierna (Gymnasieförordningen kap. 7 § 2-4). Lärare ska arbeta för att 

eleverna ska nå målen med respektive kurs (LPF 94). I gymnasieskolans läroplan anges mål 

att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot anger vad skolans inriktning ska vara, 

dvs. en önskad kvalitet, inget som direkt betygsätts. Mål att uppnå talar om vad eleven minst 

ska ha uppnått då de lämnar skolan (LPF 94). I programmålen är mål att sträva mot och mål 

att uppnå preciserade för just den aktuella utbildningen (ex. Programmål för gymnasieskolans 

nationella program, Hotell & restaurang).  

I varje ämne ingår ett antal kurser och det måste tydligt framgå hur många poäng vardera kurs 

innefattar, poängen motsvarar minsta antalet undervisningstimmar i ämnet. Vidare har eleven 

rätt till betyg efter varje kurs (Skollagen kapitel 5 § 4b). De betyg som kan ges idag är: icke 

godkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt (Gymnasieförordning kap. 7 § 2-4). 

Eftersom betygssättning är en myndighetsutövning kan betyg inte överklagas (Skolverket, 

2009). För bedömning ska vi använda oss av betygskriterierna och ta fram kunskapskontroller 

som testar de olika nivåerna (Gymnasieförordning kap. 7 § 4). Detta innebär att närvaro, 

lektionsarbete, intresse, motivation, ambition och attityd ej får vara grund för betygsättning 

(Gymnasieförordningen kapitel 7 § 4). I en studie visar Brookhart (1993) att lågpresterande 

elever som bjuder till oftare får godkänt i betyg trots att de inte presterar på den nivån medan 

elever som inte anstränger sig får lägre betyg. Tholin (2006), som i sin studie vilken primärt 

tittar på hur betyg sätts i årskurs åtta där det ej finns nationellt fastställda betygskriterier, 

pekar på liknande resultat, att lärare tenderar sänka sina förväntningar på G kriterier.  

Eleverna ska fortlöpande informeras om sina utvecklingsbehov så att när det är dags för 

betygssättning ska de vara väl införstådda med vilket betyg som läraren kommer att sätta 

(LPF 94). Eleven har rätt att få veta på vilka grunder betyget är satt och läraren måste grunda 

sin bedömning på olika kunskapskontroller, både muntliga och skriftliga och vid olika 

tillfällen (LPF94). Ett betyg får inte bygga på ett enstaka prov eller endast ett nationellt prov. 

Läraren måste dessutom ta med kunskaper som eleven skaffat sig på annat sätt än genom den 

aktuella undervisningen då betyg sätts (LPF 94). 
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2.3 Likvärdig bedömning 

Utbildning inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet skolan befinner sig 

(Skollagen kapitel 1 § 2). Likvärdigheten bestäms genom de nationella målen. På en skola bör 

man vidare föra en kontinuerlig diskussion kring både kunskapsbegreppet och likvärdig 

bedömning (LPF 94). 

Skolverket säger att ”En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne 

eller i en viss kurs ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen 

enligt kursplanen och som motsvarar kriterierna för betyget. Med likvärdig menas att 

måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara 

ett likadant betyg i en annan klass.” (Skolverket 2004 sid. 3). 

 

Under 1990-talet skedde stora förändringar inom utbildningssektorn man gick från en 

regelstyrd skola till en målstyrd skola med detta förändrades även betygssystemet (Selghed, 

20006). Tidigare sattes betyg baserat på jämförelse med vad andra elever i samma ämne 

presterade, s.k. normativt betygssystem (Selghed, 2006). Idag används ett målrelaterat system 

där vi mäter elevens prestation mot uppsatta mål för kursen (Skolverket 2004). Detta 

utvecklade samtalet mellan kolleger kring betyg och kunskap (Selghed, 2006). Under våren 

2000 gjorde skolverket en kvalitetsgranskning kring betygsättning och detta ledde till att ett 

antal kriterier som skulle vara vägledande vid betygsättning och ge förutsättningar för 

likvärdig bedömning sattes upp (Skolverket, 2000). Ett av kriterierna handlar om att det ska 

föras en diskussion om mål och betygsfrågor på kommun- och skolnivå såväl som inom och 

mellan skolor och ämne. Ett annat trycker på att det ska ges utrymme för dialog och 

samverkan kring mål och betygssättning. Ett tredje påtalar vikten av att varje skola gör lokala 

bearbetningar av de nationella kursmålen och betygskriterierna samt att eleverna känner till 

dessa (Skolverket, 2000). I en av Skolverket publicerad rapport 2005 redogör de för olika 

hinder de ser för en likvärdig bedömning och betygssättning bl.a. nämns bristande kunskap 

hos lärarna och för lite diskussion kring kursplaner och kunskapsbedömning.  Tholin (2006) 

menar vi aldrig kan nå likvärdig bedömning om vi själva ska formulera kriterier, för att nå 

rättvisa betyg måste vi utgå från de nationellt fastställda och vara öppna och tydliga med 

dessa. 

Det finns minst två sätt att sätta betyg; besiktningsmodellen och kompensationsmodellen 

(Selghed, 2006). Besiktningsmodellen innebär att alla G kriterier måste uppnås för att få ett 



8 
 

godkänt betyg. Kompensationsmodellen däremot innebär att en bedömning görs på elevens 

kunskaper och eventuella brister någonstans kan vägas upp av andra förmågor. I skollagen 

framgår att för betyget godkänd måste samtliga kriterier vara uppfyllda. För VG och MVG 

kan väl utvecklade förmågor på något eller några kriterier överväga bristande förmågor på 

något annat (SKOLFS 2000:134 § 3).  

På senare år har det förts en diskussion kring formativ respektive summativ bedömning 

(Cizek, 2010). En summativ bedömning har till syfte att ta reda på vad eleven har lärt sig 

medan formativ bedömning är till för att främja elevens lärande (Andrade & Cizek, 2010). 

Gioka (2008) menar att det råder en konflikt hos dagens lärare mellan att å ena sidan sätta 

rättvisa betyg å andra sidan bedöma och öka varje elevs lärande. Den summativa 

bedömningen handlar om det betyg eleven får då en kurs är slut och som är nödvändig då 

denne ska söka in på högre utbildning eftersom betygen ligger till grund för urvalet (Jönsson, 

2009). Den formativa bedömningen, lärande bedömning, utgår från tre centrala delar; Vad är 

målet? Var är jag nu? Hur ska jag nå målet? (Sadler, 1989). I den formativa bedömningen 

betonas det att lärandemålen måste vara tydliga för eleven och ett sätt att presentera dessa är i 

form av matriser (Cizek, 2010). Jönsson & Svingby (2007) menar att matriser gör 

förväntningar och kriterier tydliga och kan därmed stärka återkopplingen och därmed fungera 

formativt. 

Jönsson (2009) menar att lärande bedömning, vilket innebär att vi har tydliga förväntningar på 

eleverna och att uppgifter görs för att ge information om elevens kunskap i förhållande till 

målet, är att föredra. Öppenhet kring mål, betygskriterier och vad det är vi vill att eleverna ska 

kunna stödjer lärandet. Arbetar vi på detta sätt kan likvärdig bedömning uppnås. För att 

uppgifter ska ge information om elevens kunskapsnivå ska vi arbeta med realistiska uppgifter 

och testa samma sak många gånger. Vidare menar Jönsson (2009) att kunskapsbedömning 

handlar om professionell förmåga, dvs. subjektiv bedömning och erfarenhet. För att 

genomföra detta måste lärare behärska både ämnes- och bedömningskunskap och kunna 

försvara och argumentera för vår bedömning. Selghed (2006) menar att Sverige är ett av få 

länder där lärarna ska fungera både som pedagoger och domare. Här är det läraren som själv 

sätter ihop prov och bedömer dessa. I de flesta andra länder sker både framtagning och 

bedömning av prov av externa oberoende personer. Henrekson & Vlachos (2009) håller med 

och menar att betygsexplosionen som ägt rum i vårt land de senaste 10 åren delvis kan 

förklaras genom att prov rättas lokalt. 
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Idag har betyg blivit ett sätt för skolor att konkurrera om elever vilket kan medföra att vi får 

orättvisa betyg. Segerfeldt (2009) anser att det inte är betygen i sig som ska vara målet utan 

kunskapen. Ett sätt att få ungdomar att fokusera på kunskap är om universiteten använt sig av 

intagningsprov snarare än betyg (Segerfeldt, 2009). 

Egidius (2009) menar att vårt mål måste vara att nå fram till ett enhetligt sätt att göra 

bedömningar och sätta betyg Vi ska sträva efter att få till en modell som i framtiden ger våra 

betyg europeisk och internationell giltighet. Till hösten 2011 kommer en ny läroplan på 

gymnasiet, Gy 11, och samtidigt introduceras ett nytt betygsystem med betyg från A till F. 

Den nya betygsskalan är inspirerad av ECTS-skalan, European Credit Transfer System, vilket 

är en skala som används för att översätta och jämföra betyg internationellt framförallt på 

universitet och högskolor (Europakommissionen, 2010) (Utbildningsdepartementet, 2007). 

När betygen grundar sig på samma kriterier och tydligt visar vilka kunskaper personen i fråga 

har blir betygen jämförbara. Först då kan vi tala om rättvisa betyg och likvärdig bedömning. 

Svårigheten med att sätta rättvisa betyg handlar om att eleven i en kurs kan vara bra på något 

men mindre bra på något annat och detta ska sammanfattas i ett betyg där alla delar väger in 

(Egidius, 2009). 

2.4 Syfte  

Mitt syfte är att kopplat till begreppet likvärdig bedömning undersöka hur och vad lärare 

betygsätter i kursen Hotellkunskap A. 

2.5 Frågeställning 

Vilka strategier använder lärare inom hotellkunskap A för att kontrollera elevers kunskap i 

förhållande till målen? 

 

Vilka kriterier uppger lärare inom hotellkunskap A ligga till grund för bedömning och 

betygsättning? 

 

Hur arbetar lärare inom hotellkunskap A för att uppnå rättvis och likvärdig bedömning?   

2.6 Avgränsning 

Studien kommer att behandla hur fem lärare vid fyra olika gymnasieskolor i Skåne arbetar 

med betygsunderlag och betygsättning i kursen hotellkunskap A. 
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3 Metod 

För att besvara mina frågeställningar och nå syftet studerades hur lärare i hotellkunskap A 

arbetar med likvärdig bedömning med utgångspunkt i hur och vad de bedömer. Datainsamling 

skede genom intervjuer och genomgång av de delar som används för att examinera elever i 

den aktuella kursen. 

3.1 Intervjuer och urval 

Som urvalsmetod användes ett icke-slumpmässigt urval av intervjupersoner (Trost, 2005). 

Denna metod, att söka upp intervjupersoner inom ett speciellt område är ett bra alternativ då 

syftet med studien är att få en djupare förståelse för ett område snarare en mer kvantitativ bild 

av ett fenomen. I det tidigare är det önskvärt att komma åt människor med speciell kunskap 

och erfarenheter (Trost, 2005).  

Fem lärare, med huvudansvar för kursen hotellkunskap A, från fyra olika gymnasieskolor i 

Skåne bjöds in att delta. En lärare som undervisar i hotellkunskap A vid min egen skola, dvs. 

en kollega till mig samt fyra lärare som undervisar i hotellkunskap A vid tre andra skolor i 

Skåne.  

Respondent 1 arbetar sedan 1999 som lärare. Hon undervisar i turism, hotellkunskap a, b och 

c, projekt & företagande och projektarbete. 

Respondent 2 arbetar sedan 1999 som lärare. Hon undervisar i hotellkunskap a, b och c, 

småföretagande A, projekt & företagande samt arbetsmiljö & säkerhet och projektarbete. 

Respondent 3 arbetar sedan 1995 som lärare. Hon undervisar i hotell a, b och c, barteknik, 

arbetsmiljö & säkerhet och ansvarsfull alkoholhantering 

Respondent 4 arbetar sedan 1997 som lärare. Hon undervisar i hotell a, turism, affärsresor, 

arbetsmiljö & säkerhet, projekt & företagande och projektarbete. 

Respondent 5 arbetar sedan 1995 som lärare. Hon undervisar i hotell a, b och c, servering, 

arbetsmiljö & säkerhet, ansvarsfull alkoholhantering och projektarbete. 

Eftersom ett av delsyftena är att förstå hur lärare tänker och resonerar kring sin bedömning av 

sina elever hölls en samtidig intervju med samtliga deltagande lärare. Jag är medveten om att 

det finns ett antal nackdelar med denna form av intervju. Trost (2005) nämner bl. a etiska 

problem samt att vissa tar mycket plats på bekostnad av andra. Syftet med uppsatsen dvs. att 

titta på hur och vad lärare betygsätter i hotellkunskap A för att på detta sätt se om vi når 
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likvärdig bedömning förutsätter enligt mig att vi arbetar tillsammans och därför menar jag att 

det finns vinster i att göra intervjuerna i grupp. Genom att låta respondenterna interagera med 

varandra kunde vi tackla problem och utveckla idéer och synpunkter tillsammans.  

I god tid innan intervjun ägde rum tog jag kontakt med de tilltänkta intervjupersonerna. En 

vecka innan intervjuerna skickade jag mina frågeområden till respondenterna för att de skulle 

ha en möjlighet att förbereda sig och på så sätt kunna ge relevant information. I detta skede 

presenterades även syftet med uppsatsen. Innan jag skickade ut intervjuguiden hade jag provat 

dessa på tre kolleger för att se om de förstod ämnena. Synpunkter som kom fram vid dessa 

tillfällen rörde framförallt kunskapsbegreppet och hur svårt det är att definiera detta. De 

tyckte vidare att det var en förutsättning att respondenterna fick frågeområdena i god tid före 

intervjun för att kunna förbereda sig. Huvudtema i intervjuerna var kunskap, kunskapskontroll 

och likvärdig bedömning (Appendix 2). 

 Under intervjun spelade jag in samtalet samtidigt som jag förde anteckningar. Efter intervjun 

gick jag igenom och sammanställde materialet. Det finns både för- och nackdelar med 

bandspelare (Thurén, 2007). Till fördelarna hör att man kan gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna flera gånger så att man verkligen får med all information. Till nackdelarna hör att 

den jag intervjuar kan känna ett obehag inför att bli inspelad vilket kan påverka hur de svarar 

och uttrycker sig under intervjun.  Det är tidskrävande med inspelningar eftersom man får gå 

igenom samtalet efter intervjun, detta kan dock underlättats genom att man samtidigt för 

anteckningar, på så sätt behöver man endast gå igenom och komplettera med det inspelade 

material för de avsnitt man inte har fullständiga anteckningar. 

Efter intervjutillfället fick deltagarna besvara ytterligare frågor (Appendix 3) genom en enkät 

med mer specifika frågor i ämnet. Syftet var att här få lite mer detaljerad information om 

lärarnas syn på likvärdigbedömning och kunskap samt även få en tydligare bild över hur 

läraren faktiskt arbetar i kursen på sina respektive skolor. I samband med detta ombads även 

lärarna att skicka in allt underlag genom vilket de bedömde sina elever under kursen, så som 

prov och andra uppgifter. På detta sätt ville jag se om de verkligen testar det de säger att de 

testar och utgår från kriterierna samt få en inblick i hur de rättar och bedömer 

kunskapskontrollerna. 

Intervjun/samtalstillfället skedde den 2/3-11 och alla enkätsvar var returnerade den 31/3-11. 
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Efter intervjuerna sammanställdes intervjumaterialet. Materialet strukturerades genom att svar 

och diskussion delades upp kopplat till de tre huvud temana kunskap, kunskapskontroll och 

likvärdig bedömning. Intervjumaterialet delades upp och citat och text definierades som något 

av dessa teman. En text kunde här delas in som fler än ett av teman.  

Efter det gjordes motsvarande sammanställning av lärarnas bifogade kunskapsunderlag, prov 

inlämningsuppgifter etc. dels i relation till hur de i intervjuerna uppgav att de gjorde när de 

examinerade eleverna samt hur kunskapskontrollen ska se ut enligt kursmålen. Att titta på 

kunskapskontrollerna utifrån kursmål var intressant eftersom samtliga respondenter uppgav 

att det var kriterierna som låg till grund då de konstruerade kunskapskontroller och satte 

betyg. Dock kunde jag ganska snabbt konstatera att kunskapskontrollerna såg väldigt olika ut 

både i utformning, tydlighet för eleverna och bedömning.  

3.2 Tillförlitlighet 

Insamling av empiri, analys och sammanställning har utgått från syfte och de mer specifika 

frågeställningarna. På detta sätt har fokus stannat vid ämnet och dess relevans har påverkat 

avgränsningar och djup i studien. En viktig del i studiens validitet är att undersöka det vi 

avsåg att studera och att undersökningen är relevant för problemformuleringen (Hartman 

2003).  

En annan aspekt av trovärdigheten i en undersökning är tillförlitligheten (Bryman, 2002). För 

att nå hög trovärdighet i denna undersökning har respondenterna låtits läsa igenom protokoll 

från intervjuerna och även sammanställningen av dessa. På detta sätt kunde jag kontrollera att 

jag förstått mina respondenter rätt och uppfattat deras svar korrekt. 
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4 Resultat 

I resultatet redovisas sammanställning av intervjuer, vad respondenterna säger sig göra och 

sammanställning av de kunskapskontroller som respondenterna bifogat, hur respondenterna 

faktiskt gör när de sätter betyg.  

4.1 Vad säger sig respondenterna göra? 

I detta avsnitt presenteras resultat från mina intervjuer med fem lärare på fyra olika skolor. 

Utgångspunkt är delarna kunskap, kunskapskontroller och bedömning och likvärdig 

bedömning. 

4.1.1 Kunskap 

Respondenterna talar om kunskap som något man kan och vet, att man är förtrogen. Något 

man delvis har med sig in i skolan med som sedermera växer och förstärks under kursen och 

som även bedöms under kursen.  Vidare talar de om att kunskap är det vi bedömer vara av 

vikt för elevens utveckling, livserfarenhet och något som vi i skolan förmedlar vara nyttigt i 

framtida liv. En av respondenterna menar att kunskap handlar om det sociala arvet, vad man 

lär sig i skolan och erfarenheter. 

Ytterligare aspekter på kunskap var att kunskap i skolan möjligen skiljer sig mot annan 

kunskap genom att: 

”Kunskap i skolans värld är en vetskap man kan bevisa på något sätt. I vårt program 

sammankopplar vi kunskap och färdigheter och i viss mån förståelse.”(Respondent 3.) 

 

4.1.2 Kunskapskontroller och bedömning 

De flesta av respondenterna går vid kursstart igenom de nationella kursmålen och 

betygskriterierna. En del går även igenom vilka metoder som kommer att användas för att 

kunna bedöma deras kunskaper. En del av respondenterna uppger att de ungefär halvtid in i 

kursen stämmer av med eleven var hon befinner sig. En av respondenterna säger uttryckligen 

att eleverna är ganska så ointresserade vid genomgången av kursmålen. 

Kunskapskontrollerna varierar mellan skriftliga prov, redovisningar, praktiska prov och 

uppgifter både i grupp och enskilt. De olika kriterierna testas för det mesta en gång men vid 

vissa tillfällen testas de vid ett par tillfälle men på olika sätt.  
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Vid rättningen är det lärarna själv som rättar de prov eller andra underlag som eleverna gjort. I 

undantagsfall uppger en respondent att hon får hjälp vid rättning av annan lärare. 

Respondenterna menar att de konstruerar kunskapskontroller i relation till betygskriterierna 

dvs. formulera frågor därefter, G, VG och MVG. Rättning sker genom mallar eller matriser 

över vad det är som ska finnas med för de olika betygsnivåerna  

 I vissa fall skapas och rättas prov utifrån poängsystem ”även om jag vet att det inte är det 

rätta, vet jag ju ändå om frågorna testar G eller VG nivå”. (Respondent 5)   

En av respondenterna uppger att hon när hon rättar sina prov och sätter betyg måste alla 

moment på G nivå vara godkända. En klarad VG fråga kan endast kompensera det missade 

G:et om VG frågan berör samma mål. Två respondenter menar att om en elev missar något på 

G nivå kan de i de flesta fall kompensera det genom att klara alla delar av VG kriterierna. Vid 

betygsättning menar vidare en respondent att det är viktigt att man tittar på aktivitet i 

klassrum, delaktighet i övningar, resultat på prov och arbeten samt att alla moment som ingår 

i kursen är uppfyllda. Vid presentationer av arbeten har en del av respondenterna ibland 

medbedömare, både från skolan och från branschen. Problem kring detta kopplat till att sätta 

rättvist betyg är då man vet att någon har något som kanske gör att de just vid vissa tillfällen 

har en svacka i sin skolgång menar hon. Samma respondent menar att det är viktigt att titta på 

helheten vid betygsättning.  

Vid de tillfällen eleven inte klarar provet vid första tillfället erbjuder de flesta respondenterna 

omprov för betyget G, oftast samma prov som vid första tillfället. Hos någon av 

respondenterna testat även VG och MVG frågor vid omprovs tillfället. Klarar inte eleven 

provet andra gången så erbjuds extra stöd och hjälp till eleven och därefter får eleven ett nytt 

prov med endast G-frågor. En del respondenter uppger att ett omprov ges medan andra inte 

anger hur många omprov som kan erbjudas. Vid inlämningsuppgifter gäller för flera av 

respondenterna att för sent inlämnat arbete betyder IG. 

Två av respondenterna uppger att de har betygssamtal kontinuerligt. Eleverna uppmanas 

regelbundet att själva ha koll på var de ligger. En annan respondent uppger att betygssamtal 

sker i slutet av kursen. 

4.1.3 Likvärdig bedömning 

Begreppet likvärdig bedömning beskriver respondenterna som en objektiv bedömning som 

styrs av betygskriterierna och att eleverna bedöms rättvist utifrån dessa, inga elever 

favoriseras. Något som är svårt att uppnå men som bör vara en strävan för alla i skolan att 
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försöka uppnå. Vidare talas det om att en elev skall bli bedömd på ett likvärdigt sätt oavsett 

vilken skola han/hon går på och alla lärare har som ansvar att utgå från de styrdokumenten 

som finns.  

En definition på likvärdig bedömning lyder: ”Att bedöma lika oavsett inblandad elev, lärare 

eller skola”. (Respondent2) 

Flera av respondenterna anser sig ha rättvis bedömning eftersom de kopplar frågor och 

uppgifter till betygskriterierna och ej utgår från vad de tycker om eleven utan tydligt talar om 

vad som krävs för de olika betygen. Det som bedöms är elevens prestation men viss hänsyn 

tas till elevens sinnestillstånd den aktuella dagen. Respondenterna menar att de är bra på att 

bedöma eleverna lika sinsemellan. 

Det förekommer att man vid frågetecken och tveksamheter diskuterar med kollegor som 

undervisar i samma ämnen.   

En av respondenterna menar dock att hon inte har en likvärdigbedömning fullt ut, men att hon 

har en vakenhet för hur det skall vara genom att de på hennes skola suttit och jobbat mycket 

med detta under en tid. Hon möter dagligen exempel på hur olik bedömning kan vara. 

Hon menar att hon naturligtvis försöker bedöma lika. Exempel på det är att hon alltid 

undviker att se elevens namn innan hon rättar då hon vet att hon kan bli påverkad av detta. 

Vidare försöker hon alltid rätta alla klassens prov vid samma tillfälle och även kolla igenom 

alla igen vid ett annat tillfälle. Detta för att hennes personliga sinnesstämning inte ska 

påverka. Vid praktisk bedömning då hon har att göra med handledare från näringslivet så 

måste hon alltid själv göra en bedömning hur denna handledare tolkar kriterierna för att själv 

kunna översätta bedömning till betyg.  

Respondenterna uppger att det förs kontinuerliga samtal kring betyg och bedömning och att 

tillfällen att möta andra lärare som jobbar med samma ämnen bör uppmuntras. I den praktiska 

bedömningen menar en del av respondenterna att om enbart ett sätt att mäta kunskap ges är 

det nog omöjligt att garantera en likvärdig bedömning och saknas nationella prov blir det 

svårare. Därför måste eleverna få visa på så många olika sätt som möjligt och individanpassat 

menar samma respondent. Vidare påpekas att det ofta är enbart en lärare som undervisar inom 

Hotellkunskap A vilket kan leda till att bedömningarna blir subjektiva hur man än vänder och 

vrider på det. Något som bör premieras är att det vid varje kurs skulle vara två lärare som 

delar undervisningen och tillsammans sätter betyg. På den skola där samma respondent 
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arbetar finns ytterligare en kollega som undervisar i hotell A och det för kontinuerliga samtal 

kring bedömning och likvärdig betygsättning. Vid tveksamheter går de in hos varandra som 

medbedömare 

4.2 Hur gör respondenterna? 

I detta avsnitt tittar jag på kunskapskontroller, utifrån det material som respondenterna 

överlämnat till mig och som ligger till grund för bedömning och betygsättning för mina 

respektive respondenter. Utgångspunkt är betygskriterierna för hotellkunskap A (Appendix 1).  

4.2.1 Kommersiella boendeformer och gästkategorier 

”Eleven redogör för olika boendeformer, deras serviceutbud och servicegrad” (G) ”Eleven 

diskuterar sambandet mellan boendeform och servicegrad samt vad detta innebär för olika 

gäst kategorier” (MVG) 

Dessa kriterier testar samtliga respondenter genom ett skriftligt prov, och en del har även 

kompletterande inlämningsuppgifter. Medan en del väljer att tydligt redovisa vilka frågor på 

provet som kan ge vilka betyg väljer andra att inte redovisa detta eller vilket kursmål som 

ligger till grund för frågan. En del väljer att enbart ge möjlighet till ett G på delar av frågorna 

medan andra respondenterna har betygsgraderna IG-MVG som möjlig genomgående. På en 

av respondenternas prov kan exempelvis G-frågorna testa elevens kunskap kring 

boendeformer. Genom korta frågor som kräver korta svar utan vidare fördjupning, 

faktakunskap. Exempel på fråga är ”Vad kännetecknar ett motell”, ”Ange vid namn fem olika 

boendeformer”. VG frågorna testar G kriterier men för VG krävs djupare förklaringar och 

exempel. Exempel på VG fråga är ”Välj ut tre boendeformer och redogör för deras 

serviceutbud”.  

En del prov bedöms enligt hur stor andel rätt svar eleven fått ex. där 38-48% rätt ger G-, 49-

60% rätt besvarade frågor ger G, 61-71% ger G+, 72-84% ger VG, 85-96% ger VG+ och 97-

100% ger MVG. 

4.2.2 Yrkeskategorier och service 

”Eleven redogör för förekommande yrken och arbetsuppgifter inom olika hotellkategorier” 

(VG)”Eleven ger exempel på kommunikationens betydelse i olika servicesituationer” (G) 

”Eleven anpassar attityd och språkbruk i övningssituationer efter gällande normer inom 

hotellverksamhet” (VG) 
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Då det gäller yrkeskunskaper har en respondent som krav för VG är att kunna den engelska 

titeln på yrkeskategorierna.  En annan ger eleven upp till MVG på en fråga som handlar om 

säkerhet för personal och gäster. Ytterligare ett exempel på hur elevers kunskap kring 

yrkeskunskaper är i en inlämningsuppgift där eleverna ska starta ett hotell. I uppgiften ska 

eleverna anställa personal och behöver därför redogöra för vilka yrkesroller som kan behövas.  

Denne del i uppgiften bedöms som IG till G. 

Alla respondenter använder sig av rollspel till någon del av dessa kriterier. Rollspelen bedöms 

mellan IG och VG, en respondent har som krav att eleven ska ta det på allvar annars blir det 

IG. I något fall betygssätts inte rollspelen alls, däremot är det ett sätt att se vilka av eleverna 

som har servicekänslan i sig. 

Det som testas i rollspelen är elevens uppförande, bemötande, kreativitet, kommunikation och 

attityd. 

En av respondenterna menar att för att få G kan det räcka om eleverna är med eller förklarar 

betydelsen av olika sätt att bemöta gäster i olika situationer dvs. situationerna när de andra i 

klassen rollspelar. För VG måste eleverna vara med och agera i rollspelen med engagemang 

och anpassa sitt språkbruk och bemötande efter olika gäster i varierande situationer. 

Elevernas servicekänsla och attityd mot gäster testas även genom att se och bedöma hur 

eleverna agerar och uppför sig i klassrummet gentemot klasskamrater och lärare  

Hos ett par av respondenterna bedöms istället servicekänsla genom problemställning i skrift. I 

de delar som bedöms genom skriftliga prov kan proven ge IG till MVG. Respondenterna 

bedömer detta på olika sätt, genom frågor som tydligt kan ge ett vist betyg eller genom totala 

poäng. Ett exempel på det är frågan ”Vilka personliga egenskaper bör man ha för att jobba 

med service?” och motsvarande fråga hos en annan respondent lyder ” För att göra ett bra 

jobb inom servicebranschen krävs personliga egenskaper och yrkeskunskaper. Ge 8 exempel 

på personliga egenskaper och 6 exempel på yrkeskunskaper som krävs för att bli en bra 

service människa” Den första frågan kan ge IG till G medan den andra frågan kan ge IG till 

MVG. Det skiljer sig även mellan hur tydligt mål och betygskriterium framgår på proven.  

4.2.3 Samverkan och branschorganisationer 

”Eleven beskriver olika hotells uppbyggnad och samverkan mellan avdelningar samt ger 

exempel på branschorganisationer!” (G) 
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Bedömning och betygsättning av elevers kunskap kring samverkan och branschorganisationer 

sker genom skriftlig inlämningsuppgift eller prov. I någon av dem återges betygskriterierna så 

att eleverna vet vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna medan i andra bedöms 

elevernas svar genom IG-G, vilket tydligt framgår. Det förekommer även att svaren bedöms 

med hjälp av poäng. I det fallet återfinns inte vilka kursmål eller betygskriterier som testas 

och inte heller vilket betyg man kan få på de olika frågorna. 

4.2.4 Lokalkännedom och målgruppsanpassning 

”Eleven tar reda på och presenterar lokala turistattraktioner” (G) ” Eleven presenterar på 

ett engagerat sätt vilka attraktioner som närregionen erbjuder” (MVG)”Eleven diskuterar 

sambandet mellan boendeform och servicegrad samt vad detta innebär för olika 

gästkategorier” (MVG) 

För detta kriterium använder respondenterna grupparbete, enskilt arbete och skriftlig prov. I 

grupparbetet ska eleverna välja ett hotell någonstans i Sverige och beskriva detta. De ska även 

redogöra för sevärdheter och turistattraktioner i dess närhet och ta fram fakta om landskapet i 

vilket hotellet är beläget. Redovisningen sker i form av en kort muntlig presentation. 

Kursmålet som testas framgår tydligt, men inte vad som krävs för att nå de olika 

betygsnivåerna. I grupparbetet ska eleven förutom att visa på viss lokalkännedom även vissa 

att han har förstått att olika gäster förväntar sig olika saker gällande: utbud på hotellet, saker 

att göra i staden och ställe att äta på. Uppgiften bedöms från IG till MVG och de kriterier som 

testas i uppgiften framgår tydligt. 

I ett av de enskilda arbetena ska eleverna välja om de vill göra ett arbete som testar G-VG 

nivå eller MVG. För G-VG ska eleverna göra ett bildspel om sin hemort, vilket ska redovisa 

inför klassen. På MVG nivå ska eleverna muntligt på ett engagerat sätt presentera valfri 

turistort i Skåne, inte hemort. Det framgår tydligt vad som krävs för de olika betygsnivåerna, 

dock inte vilket kursmål som testas. I ett annat enskilt arbete ska eleverna välja ett landskap 

och presentera landskapets själ. Arbetet redovisas både skriftligt och muntligt inför klassen. 

Det framgår ej vilket kursmål eller vilka betygskriterier som tetas och det finns ej heller 

information kring vad som krävs för att nå de olika betygsnivåerna. 

Ett annat sätt att testar elevernas lokalkännedom sker genom ett skriftligt prov. Svaren 

bedöms med hjälp av poäng och det framgår ej vilket kursmål som testas eller vilken 

betygsnivå respektive fråga testar.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt tittar jag på mitt material och analyserar detta kopplat till teorier om 

betygsättning samt lagar och regler för hur lärare bör göra vid bedömning och betygsättning. 

Avsnittet är indelat utifrån kunskap, kunskapskontroller och bedömning samt likvärdig 

bedömning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Respondenterna saknar inte underlag för bedömning i hotellkunskap A, inte heller saknas 

förmågan att variera kunskapskontrollerna. Resultatet visar dock att det skiljer sig mellan hur 

lärare inom hotellkunskap A väljer att utföra kunskapskontroll och på vilket sätt man 

betygsätter eleverna. Detta gör att det blir svårt att tala om att elever får sina betyg baserat på 

en likvärdig bedömning. 

5.1.1 Kunskap 

Respondenterna är tämligen överens om vad kunskap innebär och vad begreppet innehåller 

och de pratar om kunskap utifrån något man kan och vet, något man tar till sig i skolan eller 

genom erfarenheter. Vidare berörs aspekter som att kunskap är något som man kan använda 

och ha användning för i framtiden men som också ska ligga till grund för betygssättning. 

Tankar kring vad eleverna har nytta av i framtiden och hur de kan omvandla teoretiskkunskap 

till praktiska färdigheter tar Gustavsson (2002) upp sin diskussion och definition av 

kunskapsbegreppet. Mina respondenter pratar vidare om att eleverna ska se samband och 

koppla ihop kunskap, färdighet och förståelse. I deras definitioner finns de fyra f:n; fakta, 

färdighet, förståelse och förtrogenhet med, vilket stämmer överens med LPF 94. De pratar 

också om det livslånga lärandet eller vad Maltén (2003) benämner som metakognitivkunskap. 

De är överens om vad som ska bedömas vilket är en av förutsättningarna för en likvärdig 

bedömning enligt LPF 94. 

5.1.2 Kunskapskontroller och bedömning 

Hotellkunskap A är en kurs på ett yrkesförberedande program där elever utbildas i både 

teoretisk och praktisk kunskap som ska omsättas i praktiken. Detta blir tydligt då 

respondenterna funderar kring service och hur de bedömer sina elevers förmåga att vara 

”service minded”. Flertalet av respondenterna talar om vikten av att kombinera fakta med 

övningar i vad som liknar autentiska situationer. Den tysta kunskapen är en viktig del av den 

praktiska kunskapen och det är viktigt att eleverna rustas med verktyg som de kan använda för 

att lösa olika situationer då de kommer ut i arbetslivet (Gustavsson, 2002). Alla respondenter 

har inte med detta i sina bedömningar. 
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Medan en del respondenter som använder rollspel betygsätter dess gör andra det inte utan 

använder dem för att se om eleven i fråga har en känsla för service. Dessa respondenter tittar 

och väger in i betyget hur eleven agerar och är aktiv i klassrummet och detta samt närvaro 

under lektionerna vävs in i slutbetyget. Detta innebär att uppförande vägs in i betyget och 

situationen blir inte autentisk utan eleven bedöms i en situation där han är elev men i ett 

sammanhang där kunskapen ska röra hans känsla för service inom hotell. Detta strider mot 

gymnasieförordningen som säger att en lärare inte får väga in uppförande och attityd när 

betyg ska sättas (Gymnasieförordningen kapitel 7 § 4). I betygskriterierna för Väl godkänt 

inom hotell A står att eleven i övningssituation ska anpassa attityd och språk efter de normer 

som gäller inom hotell, kanske står det övningssituation just därför att en lärare inte får väga 

in uppförande, attityd och närvaro då betyg sätts. 

Några av respondenterna är överens om att en elev som inte agerar i rollspel eller som tramsar 

endast kan få godkänt i momentet och en elev som löser problem och agerar på ett riktigt sätt i 

rollspelen kan uppnå väl godkänt i momentet. Detta följer väl betygskriterier på både godkänd 

nivå och ett på väl godkänd nivå. Realistiska och autentiska uppgifter är det bästa sättet att få 

information om elevers kunskap (Jönsson, 2009). Elevens kunskap syns och kan bedömas 

genom hur han eller hon löser och agerar i den givna situationen (Selghed, 2006., Jönsson, 

2009., och Tsagalidis, 2009).  

Hotellkunskap A är en komplex kurs. Inom kursen behandlas ämnen som att olika gäster 

förväntar sig olika saker vad gäller utbud på hotellet och inte minst i bemötande. Detsamma 

gäller med största sannolikhet hos oss lärare. Bedömningen blir olika när man som lärare ska 

tolka ”rätt attityd” och ”känsla för service”, två saker som enligt kursmålen ska betygsätta. 

Bedömningen blir subjektiv och baseras på förväntningar och på lärarens inställning till 

service och attityd. Detta påverkar elevernas rätt till likvärdig bedömning. Vid skriftiga prov 

och inlämningsuppgifter kan detta undvikas genom att, vilket ett par av respondenter uppger 

att de gör, rätta med dolda namn. Däremot blir det svårt att göra samma objektiva bedömning 

i ett rollspel eftersom vi har eleven framför oss och oftast har en uppfattning om hur han eller 

hon är. Brookharts (1993) studie kring lågpresterande elever som bjuder till kontra elever som 

ej bjuder till, menar jag visar på att lärare har svårt att gör objektiva bedömningar utan att 

väga in tidigare uppfattningar om eleven.  

Vad gäller skriftliga prov följer ingen av respondenterna betygskriterierna fullt ut då det gäller 

rättning av deras kunskapskontroller. Exempelvis testar en av respondenterna G-kriteriet 
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”Eleven redogör för olika boendeformer, deras serviceutbud och servicegrad” genom en 

fråga som primärt behandlar boendeformer som hon bedömer som IG till VG. Ett annat 

exempel hos respondent 2 är bedömning av inlämningsuppgiften i vilken eleverna ska starta 

ett hotell. I den uppnår eleven godkänt bl. a genom att redogöra för vilka yrken som ska finnas 

på hotellet vilket borde bedömas som IG till VG eftersom kriteriet som testas är ett VG-

kriterium ”Eleven redogör för förekommande yrken och arbetsuppgifter inom olika 

hotellkategorier”. Ett annat exempel som testar ovan kriterium kring yrkeskategorier är att 

elever som kan översätta yrkesroller till engelska blir bedömda från IG till VG, inget av detta 

framgår som betygskriterium enligt ovan. Ytterligare ett exempel är ett prov där en fråga 

kring säkerhet på hotell bedöms som IG till MVG, enligt kriterierna ska detta om man kopplar 

det till yrken och arbetsuppgifter högst bedömas som ett VG. Två av respondenterna ställer 

frågor kring personliga egenskaper som krävs hos service människan. Detta tolkar jag som att 

de testar faktakunskaper och kräver liknande svar men en av respondenterna bedömer svaret 

som IG-G medan den andra bedömer svaret som IG-MVG. Tittar man på målet i kursen som 

lyder ”eleven skall förstå vad de yrkesmässiga kraven på korrekt attityd och väl utvecklad 

servicekänsla hos medarbetare innebär” ska denna fråga kunna bedömas med max ett 

godkänt i betyg.  

Respondenterna använder både kompensations och besiktningsmodellen (Selghed, 2006) när 

de bedömer och betygsätter kunskap i hotellkunskap A. Problem kring detta handlar dels om 

att en av respondenterna tittar på samtliga kriterier vid betygssättning dels att respondenterna 

vid kompensationsmodellen själva ska avgöra vilka förmågor som kan överväga bristande 

förmågor i andra. Således är det svårt att tala om likvärdig bedömning både inom och mellan 

de båda modellerna. Enligt skollagen är båda sätten att sätta betyg korrekt då det gäller de 

högre betygsnivåerna (SKOLFS 2000:134 § 3). Inom besiktningsmodellen kan läraren ta fram 

tydliga matriser och bocka av de delar eleven visat att han eller hon har klarat av. Givet att vi 

vet att vi testar kunskaper som krävs för de olika betygsnivåerna tycker jag att denna modell 

är att fördra för att få en likvärdig bedömning. Däremot, vilket Tholin (2006) visat på i sin 

studie, kan det finnas en risk att lärare tenderar att sänka sina krav på G kriterier för att få fler 

elever godkända. På en G-uppgift ska eleven endast kunna få G i betyg, på en VG uppgift ska 

eleven högst kunna uppnå VG och likaledes på MVG delen.  

Det är viktigt att redan innan kursstart ha sett över kunskapskontroller och vägt de olika för att 

på slutet kunna motivera ett slutbetyg givet hur eleven presterat. Eftersom samtliga 

respondenter menar att de följer betygskriterierna vid framtagning av kunskapskontroller 
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måste de ju även ligga till grund då hela kursen ska betygsättas och vi kan inte räkna antal G, 

VG och MVG och flest av något automatiskt ge det betyget, det skulle vara att gå tillbaka till 

att bedöma ett prov enligt poängsystem. Detta menar jag är att frångå kriterierna och istället 

hamna i en helhetsbedömning, vilket inte kan leda till likvärdig betygsättning. 

5.1.3 Likvärdigbedömning 

I sina definitioner av likvärdigbedömning talar respondenterna om objektiv 

kunskapsbedömning som styrs av betygskriterierna inte av elev, lärare eller skola, vilket 

påminner om skolverkets definition (Skolverket, 2004). Flertalet av respondenterna anser sig 

ha rättvis bedömning men ett par menar att de försöker bedöma elevers kunskap rättvist och 

objektiv men att det är oerhört svårt och något de hela tiden måste arbeta med. 

Vad som framkommer i mina intervjuer är att respondenterna väger in andra saker som inte 

ska bedömas i kursen t ex huruvida eleven kan hålla deadline eller ej, hur väl de känner till de 

engelska orden för olika yrkeskategorier och om de känner till brand och andra 

säkerhetsföreskrifter inom hotell. Detta. menar jag, inte främjar likvärdig bedömning utan för 

att nå dit måste vi bedöma endast det som är relevant i förhållande till betygskriterierna i 

enlighet med gymnasieförordningen kap. 7 § 4. Att tolka betygskriterier och lägga till moment 

som ej finns med i de nationella kriterierna menar även Tholin (2006) aldrig kan bidra till 

likvärdigbedömning. För att nå dit måste det finnas fastställda kriterier på alla nivåer och 

endast dessa kan ligga till grund för betygsättning. 

En viktig del av likvärdig bedömning är att på ett tydligt sätt presentera kursmål och 

betygskriterier för eleverna (Cizek, 2010). Detta gör samtliga respondenter men sedan skiljer 

det sig markant i hur tydliga de är med vad som faktiskt krävs vid de specifika frågorna, 

övningar eller andra betygskontroller för de olika betygsstegen. Detta gör att förutsättningarna 

att uppnå målen skiljer sig mellan skolorna. För att eleverna ska veta vilka mål de ska nå i 

aktuell kurs och vad som krävs för de olika betygsnivåerna, menar jag, att det är det viktigt att 

vi kommunicerar dessa med eleverna. Detta kan ske genom en konkretisering av kursmål och 

betygskriterier för att gör de mer begripliga för eleverna. Jönsson (2009) menar att det är 

meningslöst att lägga fram målen även om de är konkretiserade på en oh ett par minuter och 

läsa upp dem för eleverna. De måste finnas med och kopplas till uppgifter under kursen. Även 

skolverkets kvalitetsgranskning från 2000 visar att tydlighet kring mål och betygskriterier t ex 

i form av konkretisering är en viktig del för att nå likvärdigbedömning. Vidare menar Jönsson 

(2009) att öppenhet kring mål och kriterier främjar elevers lärande.  
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Endast två av respondenterna har samtal efter halva kursen med eleverna kring hur de ligger 

till medan de andra tre har betygsamtal i slutet av kursen. Detta tyder på att merparten av 

respondenterna arbetar med summativ bedömning snarare än formativ bedömning. Dagens 

forskning visar att den formativa bedömningen stödjer elevers lärande (Jönsson, 2009) och 

LPF 94 menar att läraren är skyldig att informera eleven under kursens gång kring hur det går 

samt eventuella utvecklingsbehov hos eleven för att denne ska ha möjlighet att nå kursmålen. 

En elev som under en pågående kurs fortlöpande får reda på hur det går och vad som behöver 

förbättras anser jag ha större chans att nå målen än den som då det är dags att sätta betyg 

informeras om hur det har gått. En kontinuerlig kommunikation kring var en elev ligger bör 

även främja den likvärdiga bedömningen. 

Att rätta efter poäng och bedöma och betygsätta efter antal rätt poäng anser jag inte främjar 

likvärdig bedömning. Detta sätt att bedöma elevers kunskap gjordes i det normativa 

betygsystem då kunskapen var något absolut (Egidius (2009). I dag när vi har en målstyrd 

skola finns tydliga kriterier att följa och endast frågor som rör de olika nivåerna kan leda till 

respektive betyg (Gymnasieförordningen kap.7 § 4). Även om en av de respondenter som 

använder denna metod menar att hon vet vilka frågor som testar de olika betygsnivåerna kan 

det inte direkt relateras till kriterierna och betygen om inte bedömningen sker analogt med 

betygsskalan IG till MVG. Formulerar man frågorna efter betygskriterierna måste även svaren 

rättas efter de olika betygsnivåerna. Vad jag kan se hos alla mina respondenter följer de inte 

fullt ut denna princip. De ställer frågor som kan bedömas som IG till MVG trots att de endast 

testar G-kriterium och två av respondenterna ställer i princip samma fråga men hos en av 

respondenterna kan frågan bedömas som IG till G medan hos den andra bedöms frågan som 

IG till MVG. Detta innebär att en elev som får rätt på frågan hos den ena får MVG för svaret 

medan hos den andra respondenten kan eleven endast få G i betyg på frågan. 

Samtliga respondenter säger att de konstruerar prov och andra kunskapskontroller utifrån 

kursmål och betygskriterier, vilket de bör göra enligt Gymnasieförordningen kap. 7 § 4. 

Respondenterna menar att det är betygskriterierna som ligger till underlag för bedömning och 

att de inte låter sig påverkas av deras tidigare uppfattning kring eleven genom att t ex inte titta 

på namn på prov, rätta alla prov vid samma tillfälle men ta viss hänsyn till elevens 

sinnesstämning den aktuella dagen. Detta kan tolkas som en rättvis bedömning för elever som 

har samma lärare, men inte som en likvärdig bedömning mellan skolor, vilket lärare enligt 

skollagen är skyldiga att förhålla sig till (Skollagen kapitel 1 § 2). Ett sätt att uppnå likvärdig 

bedömning mellan skolor kunde vara gemensamma prov men alla respondenter skapar och 
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rättar sina egna prov. Selghed (2006) menar att det är ganska unikt att lärare både utformar 

och bedömer prov i sina respektive klasser och även Henrekson & Vlachos (2009) diskuterar 

detta och ser nackdelar såsom att lärare är för snälla i sin bedömning.  

I kunskapskontrollerna kring branschorganisationer och attraktioner i närområdet finns stora 

likheter mellan respondenterna då de testar kunskaperna genom faktafrågor på ett prov eller 

inlämningsuppgift. Detta pekar på att likvärdig bedömning finns olika mycket inom kursen 

hotellkunskap A. 

5.2 Slutsats 

Vilka strategier använder lärare inom hotellkunskap A för att kontrollera elevers kunskap i 

förhållande till målen? 

Det som blir tydligt i undersökningen är att respondenterna vet hur de bör göra och att de tror 

sig ha en likvärdig bedömning vid sin betygssättning av Hotellkunskap A. De är har liknande 

definitioner av kunskapsbegreppet vilket även följer gymnasieskolans läroplan. Samtliga 

respondenter har variation i sina kunskapskontroller. De anser att de väl följer 

betygskriterierna vid framtagning av kunskapskontroller och vid betygsättning. Vid 

genomgång av kunskapskontrollerna blir det tydligt att de inte helt ut gör som det tror att de 

gör och säger att det gör. Skillnader syns i hur de följer och använder betygskriterier då de 

formulerar frågor samt om de följer dessa vid rättning. 

  

Vilka kriterier uppger lärare inom hotellkunskap A ligga till grund för bedömning och 

betygsättning?  

Samtliga respondenter säger sig följa betygskriterier vid bedömning och betygsättning av 

kursen, dock väger några in aktivitet, uppförande och förmåga att hålla deadlines. Två stora 

skillnader är hur respondenterna rättar prov; om det är enligt ett poängsystem eller genom 

betygsnivåer samt huruvida de gör en helhetsbedömning då de sätter slutbetyg eller om de 

bockar av de kriterier som är uppfyllda.  

Hur arbetar lärare inom hotellkunskap A för att uppnå rättvis och likvärdig bedömning? 

Undersökningen visar att respondenternas kunskapskontroller väl följer betygskriterierna för 

Hotellkunskap A, dvs. respondenterna är överens om vad som ska undersökas, men frågorna i 

kunskapskontrollerna och sättet att rätta skiljer sig sinsemellan och följer inte alltid 

kriterierna. Detta gör att bedömning och betygsättning skiljer sig åt mellan respondenterna. 

Frågor som borde testa G-kriterium kan ge upp till MVG i betyg osv. I deras definitioner av 
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likvärdig bedömning talas det om objektiv bedömning oavsett skola, lärare och elev men detta 

ser jag inga konkreta exempel på. Däremot menar respondenterna att de har eller försöker ha 

likvärdigbedömning och exempel på det menar de är att de inte tittar på namn vid rättning. 

Däremot rättar och bedömer de själva sina kunskapskontroller. Slutsatsen blir att 

respondenterna inte har en likvärdig bedömning men att eleverna bör få med sig samma 

kunskapsbas då det gäller Hotellkunskap A även om deras betyg kan variera beroende på 

lärare och skola. 

5.3  Metoddiskussion 

Studien baseras på intervjuer med fem respondenter verksamma vid fyra skolor i Skåne. Det 

första intervjutillfället arrangerades i grupp varför respondenterna kan ha påverkat varandra i 

sina svar (Trost, 2005). Man blir påverkad av varandra och kanske säger man det man tror 

förväntas av en. Genom att även låta respondenterna svara enskilt på en enkät samt studera 

deras faktiska kunskapskontroller minimeras risken att få en skev bild av deras verklighet. 

Hade fler lärare inkluderats i studien skulle man möjligen fått en än mer spridd bild av hur 

lärare i hotellkunskap A betygsätter sina elever. Samtidigt visar redan denna studie med fem 

lärare att det skiljer sig mycket och att där människor är inblandade är svåra att vara helt 

objektiv och därmed utföra en betygssättning genom en likvärdig bedömning. Hotellkunskap 

A är ett karaktärsämne och har således inga nationella prov. Möjligen hade resultatet sett 

annorlunda ut om jag hade gjort liknande studie i ett kärnämne som framförallt baseras på 

teoretisk kunskap och som har nationella prov som underlag för bedömning. 

5.4 Förslag på vidare studier 

Hösten 2011 införs den nya gymnasieskolan, dvs. GY11 vilken bl. a innebär en tydlig 

uppdelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande utbildningar. Hotell- och 

restaurangprogrammet blir restaurang och livsmedelsprogrammet och hotell- och 

turismprogrammet. Hotellkunskap A kommer inte att finnas kvar utan istället kommer elever 

på hotell- och turismprogrammet läsa en 100 poängskurs i logi. Betygsskalan ändras till A-F 

där A motsvarar mycket väl godkänt och F är icke godkänt. Det finns tydliga kriterier på A, C 

och E men för B och D får läraren själv sätta upp kriterier. Det som gäller är att alla kriterier 

på den nivå som ligger under måste uppnås samt övervägande kriterier på det betyg som 

ligger över, B och D blir med andra ord G+ och VG+ om man ska översätta det till dagens 

betyg. Tholin (2006) visar på en fara i att lärare själva ska formulera kriterier för de olika 

betygsnivåerna. I sin studie som rör betygsättning i årskurs 8 där lärare formulerar lokala 

betygskriterier för att sedan i årskurs 9 använda sig av de nationellt fastställda kan Tholin 
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konstatera att betygen skiljer sig åt mellan skolor och att man inte kan tala om likvärdig 

bedömning. För att kunna nå rättvisa betyg är det en förutsättning att vi har nationellt 

fastställda kriterier på alla nivåer. Framtida forskning kring hur det nya betygsystemet 

påverkar likvärdig bedömning samt forskning kring framtagande av betygsmatris eller likande 

som skulle kunna fungera som ytterligare hjälp vid betygssättning genom likvärdig 

bedömning behövs.  
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7 Bilagor 

Appendix 1 

Kursplan för HOK1202 - Hotellkunskap A 50 poäng. Inrättad 2000-07 SKOFS: 2000:61 

  

Ämne: Hotellkunskap  

  

Mål för kursen 

Kursen skall ge grundläggande kunskap om hotellverksamhet samt övriga kommersiella 

boendeformer, deras serviceutbud och servicegrad. Kursen skall ge grundläggande kunskap om den 

svenska hotellbranschen samt om organisationen av hotellföretag och vanligt förekommande yrken 

och arbetsuppgifter på hotell. Kursen skall också utveckla en yrkesmässig attityd till service och ett 

personligt förhållningssätt som är relevant i servicearbete. Kursen skall även ge kunskap om och 

förståelse av den språkliga kommunikationens grunder och betydelse i olika servicesituationer.  

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

förstå vad de yrkesmässiga kraven på korrekt attityd och väl utvecklad servicekänsla hos medarbetare 

innebär  

förstå betydelsen av språklig kommunikation i samspelet mellan människor i olika servicesituationer 

ha kunskap om olika hotellkategorier och övriga kommersiella boendeformer 

ha kännedom om olika yrkesroller och arbetsuppgifter inom hotellverksamhet  

förstå olika principer för hotellorganisation och ha kunskap om samverkan mellan avdelningar inom 

hotell- och restaurangföretag 

ha kännedom om olika gästkategorier för att förstå gästers skiftande krav på boende och service 

ha kännedom om olika sätt att kartlägga lokalt utbud av kultur, nöje och turistattraktioner 

ha kännedom om den svenska hotellbranschens centrala organisationer. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven redogör för olika boendeformer, deras serviceutbud och servicegrad. 

Eleven beskriver olika hotells uppbyggnad och samverkan mellan avdelningar samt ger exempel på 

branschorganisationer.  

Eleven ger exempel på kommunikationens betydelse i olika servicesituationer. 

Eleven tar reda på och presenterar lokala turistattraktioner. 

 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven redogör för förekommande yrken och arbetsuppgifter inom olika hotellkategorier. 

Eleven anpassar attityd och språkbruk i övningssituationer efter gällande normer inom 

hotellverksamhet. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven diskuterar sambandet mellan boendeform och servicegrad samt vad detta innebär för olika 

gästkategorier. 

Eleven presenterar på ett engagerat sätt vilka attraktioner som närregionen erbjuder. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HOK/titleId/Hotellkunskap
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Appendix 2 

Hej, 

Härmed inbjuds du att delta vid ett samtal kring bedömning och betygsättning i kursen 

Hotellkunskap A. Huvudtema i samtalet kommer att vara kunskap, kunskapskontroll och 

likvärdig bedömning. Frågor som kommer att beröras är: 

Vilka strategier använder lärare inom hotellkunskap A för att kontrollera elevers kunskap i 

förhållande till målen? 

Vilka kriterier uppger lärare inom hotellkunskap A ligga till grund för bedömning och 

betygsättning? 

Hur arbetar lärare inom hotellkunskap A för att uppnå rättvis och likvärdig bedömning?  

 

Dessa frågor ska hjälpa mig nå syftet, vilket är att kopplat till begreppet likvärdig bedömning, 

undersöka hur och vad lärare betygsätter i kursen Hotellkunskap A och resultera i ett 

examensarbete. 

Efter samtalet kommer du att enskilt få besvara mer specifika frågor och jag är då tacksam 

om du även vill bifoga dina samtliga kunskapskontroller under en kurs i Hotellkunskap A. 

 

Tack för all hjälp! 

Med Vänlig Hälsning 

Maria Ekberg 
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Appendix 3 

Intervjufrågor 
 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

 
Kunskap 

3. Vad är kunskap för dig? 

 
Likvärdig bedömning och betygsättning 

4. Vad innebär likvärdig bedömning för dig? 

5. Anser du att du har likvärdigbedömning? På vilket sätt? 

6. Problem/möjligheter kring likvärdigbedömning? 

7. Finns det fler på skolan som undervisar i dina ämnen? 

8. Samtalar ni kring likvärdig bedömning? 

9. Vad är viktigt att titta på vid betygsättning? 

10. Om eleven missar något på G nivå kan det kompenseras genom att eleven lever upp 

till VG kriterierna? 

11. Har du betygsamtal med eleverna? När har du det? 

  
Prov- Omprov- Kunskapskontroller 

12. Redogör du för kursens mål och betygskriterier? Hur gör du det?  

13. Vid hur många tillfällen testar du de olika kriterierna? 

14. Hur konstruerar du prov?  

15. Hur rättar du prov? Vem rättar proven? 

16. Erbjuds eleverna att göra omprov om de ej klarar provet den första gången? Är det 

samma prov som vid första tillfället? Hur många omprov får eleven skriva? Vilket 

betyg kan eleven få vid omprov? 

17. Hur kan man konstruera kunskapskontroller som ger information om elevers 

prestation i förhållande till målet? 

18. Använder du dig av andra kunskapskontroller än skriftliga prov i ditt ämne och i så 

fall vilka?  

19. Hur kan du säkerställa likvärdig bedömning i dessa? 

 

 

 

 


