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Sammanfattning 
Abstract 
Arbetet innehåller litteraturstudier och intervjuer, både med lärare som sätter betyg och 
lärare som skriver personliga omdömen, om lärande och de graderade betygens 
påverkan på lärande. Det som bl.a. kommer fram i mitt arbete är att betyg påverkar 
eleverna till ett ytinriktat lärande eftersom strävan att få ett bra betyg överskuggar nöjet 
att lära sig och insikten om vad lärande är. Den största skillnaden mellan personliga 
omdömen och betyg verkar vara att omdömen ges för att hjälpa eleven till ökad 
självinsikt, personlig utveckling och lärande, medan betygen mer är ett mått på hur 
eleven tillgodogjort sig skolans undervisning. Dessutom framkommer att betyg har en 
negativ påverkan på självförtroendet hos de elever som har det svårt kunskapsmässigt i 
den typ av skola vi har idag. För de elever som däremot har lätt för sig men är lata är 
betygen en sporre till att studera.  
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Sammanfattning 
 
Arbetet innehåller litteraturstudier och intervjuer, både med lärare som sätter betyg och lärare 
som skriver personliga omdömen, om lärande och de graderade betygens påverkan på lärande. 
Det som bl.a. kommer fram i mitt arbete är att betyg påverkar eleverna till ett ytinriktat 
lärande eftersom strävan att få ett bra betyg överskuggar nöjet att lära sig och insikten om vad 
lärande är. Den största skillnaden mellan personliga omdömen och betyg verkar vara att 
omdömen ges för att hjälpa eleven till ökad självinsikt, personlig utveckling och lärande, 
medan betygen mer är ett mått på hur eleven tillgodogjort sig skolans undervisning. Dessutom 
framkommer att betyg har en negativ påverkan på självförtroendet hos de elever som har det 
svårt kunskapsmässigt i den typ av skola vi har idag. För de elever som däremot har lätt för 
sig men är lata är betygen en sporre till att studera.  
 
 

Förord 
 
Innan Du börjar läsa mitt arbete vill jag säga att det blev långt mer omfattande än jag från 
början hade tänkt mig. Först nu vet jag vad det innebär att av eget intresse uppslukas av att 
forska om någonting som bara blir mer och mer intressant ju djupare man tränger in i det. Jag 
har tyvärr alltför sällan (för att inte säga aldrig) under min tolv år långa grund- och 
gymnasieutbildning brunnit så för en uppgift i ett skolsammanhang, som nu. Jag hoppas att du 
inte lägger examensarbetet ifrån dig när du ser hur många sidor det innehåller, utan tar dig tid 
att läsa det. Jag hoppas också att du hittar intressant information och intressanta åsikter som 
får dig att reflektera över skolans uppdrag och betygens roll i hur det uppdraget uppfylls i 
praktiken.    
 
Tack till de lärare som jag har fått intervjua i och med detta arbete. De har gett mig en inblick 
i hur det kan vara att arbeta inom ett skolsystem där man tvingas betygsätta elevers kunskap 
och lärande. Tack till de författare som skriver inspirerande böcker som får pedagoger att 
reflektera kring skolans uppdrag och sin egen yrkesroll. Tack även till min handledare som 
har hjälpt mig i detta arbete.  
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Inledning 
 
Som lärare måste man ständigt fundera på vad skolan är till för och vilken kunskapssyn man 
har. Vad är det egentligen våra elever ska lära sig i skolan och hur? I läroplanen står det: 
 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en 
sådan diskussion. (Utbildningsdepartementet, 1994, s 8) 

 
Detta examensarbete hoppas jag ska vara ett bidrag till denna diskussion. Det ska nämligen 
handla om lärande och framförallt hur de graderade betygen1 påverkar elevers lärande och 
personliga utveckling.  
 
Först var min tanke att bara se om betyg har någon påverkan på elevers lärande. Det 
utvidgades snart till att även innefatta en studie om synen på lärande; både i ett historiskt och 
nutida perspektiv; i ett samhällsekonomiskt, politiskt och pedagogiskt perspektiv. Dessutom 
undersöker jag ett alternativt bedömningssätt till de graderade betyg vi har idag – nämligen 
skriftliga omdömen.   
 
För att försöka förstå lärande och betygens inverkan på lärande har jag dels läst litteratur och 
dels gjort kvalitativa intervjuer med verksamma lärare för att få inblick i vad de anser om 
betyg och dess påverkan på elevers lärande. Intervjuerna, som var tänkta att endast innefatta 
lärare som jobbar inom den kommunala skolan och därmed sätter betyg, gjordes även med en 
skolledare och en lärare på en friskola. Där ges skriftliga omdömen till varje elev istället för 
graderade betyg. Läraren på friskolan har tidigare arbetat och satt betyg i kommunal skola. 
 
 
Bakgrund 

 
Varför mitt examensarbete kom att handla just om kunskap och betyg beror mycket på att min 
egen kunskapssyn har förändrats i och med min utbildning till lärare. När jag själv gick i 
grundskolan, men även i gymnasiet, reflekterade jag sällan över vad kunskap är. Jag var en av 
de elever som hade lätt för mig i skolan. Jag gjorde det läraren ville att jag skulle göra, 
pluggade alltid till proven och klarade dem oftast utan större problem. Mina betyg låg en bit 
över medel, och därmed var jag inte orolig för att inte komma in på det jag ville söka till 
gymnasiet. I år 8 eller 9 minns jag en diskussion om betyg under en samhällskunskapslektion 
väldigt väl. Diskussionen var främst mellan mig, min skolkamrat, båda med bra betyg, och 
några i klassen som hade sämre betyg av olika anledningar. När jag tittar tillbaka på det nu 
känner jag mig riktigt egoistisk som propsade för betyg. Vi tyckte att man skulle ha fler 
betygssteg så att man verkligen såg vem som egentligen var bättre än någon annan. En trea 
kunde täcka in så mycket ansåg vi. Jag har för mig att de andra inte tyckte om betyg över 
huvud taget, men de tyckte definitivt inte att man skulle ha fler betygssteg. Det är lätt att tycka 
bra om betyg om man är en elev som har lätt för sig att anpassa sig till skolans organisation, 
har lätt för att lära av lärares sätt att undervisa, har lätt för att läsa och skriva, har lätt för att 

                                                 
1 Med graderade betyg menas betygsskalor som innehåller betygssteg utöver godkänd/icke godkänd. 
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996) Från och med nu kommer jag att mena graderade betyg när jag endast skriver 
betyg.  

 4



sitta still och lyssna och är artig och trevlig i största allmänhet. Då får man nämligen oftast bra 
betyg själv.  
 
Först när jag började utbilda mig till lärare på Linköpings universitet började jag reflektera 
över vad kunskap egentligen är. Den allra första kursen på utbildningen hette Läraren, 
kunskapen och kommunikationen, då vi bl.a. läste Hur vi lär skriven av Ference Marton m.fl. 
(1986) Där framkom bl.a. att vår kunskapssyn styr vårt sätt att läsa en text. För ett djupinriktat 
lärande bör det kanske vara kunskapssynen man måste ändra på först hos elever och lärare. I 
en inlämningsuppgift till denna bok skrev jag ungefär: ”Min syn på kunskap har varit den som 
i boken beskrivs som att kunskap är lika med information eller fakta som man lär sig utantill. 
Genom att jag fick insikt i hur det egentligen borde vara, började en process som förändrade 
hela mitt sätt att läsa och tolka olika texter. En förändring till att, istället för att hela tiden 
försöka memorera all fakta (ytinlärning), verkligen förstå syftet med texten och även kunna 
reflektera över och värdera dess innehåll (djupinlärning).” En ny kunskapssyn började ta form 
inom mig och även min inställning till betyg förändrades.  
 
När man läser om skolans uppdrag i Lpo 94 finner man bl.a. följande två citat: 
 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Utbildningsdepartementet, 1994, s 5) 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet, 1994, s 6) 

 
Dessa citat får mig att fundera på om det går att kombinera betygsättning med 
individualisering och med att få elever att känna att de är och får vara unika. Målet är ju att nå 
ett så högt betyg som möjligt i skolan. De som gör det får beröm på olika sätt: av föräldrar, 
lärare och genom att de kommer in på de mest eftertraktade utbildningarna. Medan de som 
inte når ett högt betyg förmodligen känner sig sämre än andra och får gå de utbildningar som 
de över huvud taget kan komma in på. I skolan bedöms alla elever på samma grunder och 
man uppmuntrar kanske varje elevs unika egenart muntligt, men sällan i det som betyder mest 
för eleverna, nämligen betygen. Det är det omdömet som formellt verkligen betyder 
någonting för att ta sig fram i utbildningssystemet.  
 
Därför blir jag förvånad när jag kommer till sista delen i Lpo 94 som handlar om bedömning 
och betyg. Där det bl.a. står: 
 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen 
för respektive ämne eller ämnesblock. (Utbildningsdepartementet, 1994, s 18) 

 
Helt plötsligt gör kursplanen en omvändning; från att ha framhävt vikten av att utgå från varje 
enskild individs förutsättningar och behov till att bedöma alla elever efter samma mål.  
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Syfte 
 
Mitt syfte med arbetet är att få större förståelse för vad lärande egentligen är och hur lärande 
påverkas av graderade betyg. Trots att jag som 1-7 lärare förmodligen aldrig kommer att sätta 
betyg vill jag undersöka hur betygen påverkar elevers lärande och kunskapssyn. 
 
 
Frågeställningar 
 
Vad är lärande och vad krävs för ett djupinriktat lärande? 
Hur påverkas elevers lärande och kunskapssyn av att deras eget lärande blir betygssatt?  
Hur skulle ett alternativt bedömningssätt till graderade betyg kunna se ut? 
 
 
Avgränsning 
 
Jag har inriktat mig på grundskolans högre år, nämligen år 8-9 där man sätter betyg. Men 
tankarna i mitt arbete kan överföras även upp till gymnasie- och högskolenivå där betyg utgör 
en väsentlig del av verksamheten. Dessutom kan avsnittet om hur lärande anses gå till idag, 
gälla människor i alla åldrar. 
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Litteraturgenomgång 
 
Jag kommer i litteraturgenomgången att ta upp vad lärande har ansetts vara, och idag anses 
vara, enligt olika pedagoger och forskare. Dessutom gör jag en sammanfattning om betyg förr 
och nu. Till sist undersöker jag om jag i litteraturen kan hitta något som visar att betyg 
påverkar lärande på något sätt.  

 
 

Lärande 
 
Historiskt perspektiv 

 
Under 1800-talet växte skolor fram som var fristående från kyrkan och organiserade av staten. 
Det fanns två olika huvudlinjer i den pedagogiska debatten. En linje, inspirerad av Rousseau, 
där skolan skulle sätta barnet i centrum och där undervisningen skulle ha som mål att 
stimulera barnets naturliga utveckling. Rousseaus pedagogik utgick ifrån att barnet i sig själv 
bar anlag för en god och sund utveckling. Lärarens uppgift var att vårda och stimulera det som 
redan fanns i barnet. Eftersom undervisningen tog sin utgångspunkt i barnet, skapades en 
vänskaplig och respektfull relation mellan lärare och elev. I den andra linjen sattes samhället 
och dess behov i centrum. Barnet skulle anpassas till samhället och vad barnet kände eller 
önskade var inte relevant. Lärarens uppgift var att överföra normer och kunskap till barnet, 
som kunde vara till nytta för samhället. (Rokkjær, 1998)  
 
I den allmänna folkskolan (1842-1962) var det läroplanen som satte upp mål för 
undervisningen och läraren som valde den metod han fann mest ändamålsenligt för att uppnå 
målet. Det handlade om att läraren förmedlade stoffet till eleverna, som aldrig fick kontroll 
över sitt eget lärande. ”Eleverna fick sedan betyg efter hur väl de kunde visa att de mindes det 
förmedlade stoffet. Att det kunde vara själva formen för förmedlingen, som utgjorde en 
bromskloss för inlärningen hos den enskilda eleven, togs ingen hänsyn till. Hade eleven 
’kommit ihåg’ allt så fick han högsta betyg, var eleven genomsnittlig fick han istället 
’godkänd’. Förstod eleven inte undervisningen ställde sig läraren inte frågan: ’Jag undrar 
vilken metod jag ska använda för att just den här eleven ska förstå undervisningen.’ Nej, då 
fick eleven omdömet lat och obildbar och gavs då betyget ’underkänd’.” (Rokkjær, 1999, s 
42) 
 
 
Olika pedagogiska inriktningar  
 
Behaviorism 
Behaviorismen grundades av amerikanen John Watson år 1919 i protest mot att psykologin 
vid den tiden främst fokuserade på inre upplevelser av känslor. Watson menade att psykologin 
skulle syssla med studiet av observerbart beteende och reaktioner i relation till miljön. Han 
förnekade inte inre erfarenheter men menade att man inte objektivt kunde studera detta med 
vetenskapliga metoder. (Pedagogisk uppslagsbok, 1996) 
    
Behavioristen B. F. Skinner menade att människan och hennes beteende formas av 
omgivningen. Om eleven har ett beteende som läraren uppskattar och vill att eleven ska 
behålla, förstärker läraren det beteendet med beröm. När eleven har ett icke önskvärt beteende 
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ignoreras eller bestraffas det för att en utsläckning ska ske, dvs. för att beteendet skall 
försvinna. Detta kallas för operant eller instrumentell betingning. (Faktabas, 1979) 
 
Om man överför detta i kunskapsinlärning så är kunskapen förutbestämd (bildningsgods) och 
ett svar är oftast rätt eller fel, vilket gör det lätt för läraren att berömma eller ignorera det. Det 
är alltså en atomistisk kunskap som ska läras in, inte ett lärande om helheter och 
sammanhang. Enligt Skinner beror elevens kunskapsutveckling helt på yttre faktorer och inget 
inre engagemang, som kritisk granskning eller reflektioner, behöver komma från eleven. 
(Faktabas, 1979)   
 
 
Kognitivism 
Den kognitiva psykologin studerar hur människor hanterar information och kunskap. Det 
innefattar studiet av perception, uppmärksamhet, minne, tänkande, problemlösning och 
begreppsbildning. Kognitivismen växte framförallt under 1960-talet, och var bl.a. en reaktion 
mot behaviorismen som inte tog individens olika förutsättningar i beaktande vid inlärning. 
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996) 
   
Jerome Bruner har haft stort inflytande inom pedagogiken och fullföljt traditionerna från 
Dewey, Vygotsky och Piaget (se nedan) (pedagogisk uppslagsbok, 1996) Han anser att eleven 
har stor förmåga att lära sig, bara det är i en stimulerande miljö som anpassas till elevens 
utvecklingsnivå. Elevens utveckling beror helt på vilken hjälp och vilka hjälpmedel han eller 
hon får i skolan. Genom att framställa kunskapen på rätt sätt kan varje ämne läras ut till varje 
elev på varje utvecklingsstadium. Det gäller att man som lärare ser till situationen, ämnet och 
individen så att man lär ut på rätt sätt för bästa möjliga inlärning. (Faktabas, 1979) 
 
Enligt Bruner ska eleven inte lära sig att stapla fakta utan lära sig hur man inordnar fakta i ett 
system. Man ska i skolan få lära sig att strukturera sin kunskap till en helhet, för en bättre 
förståelse och undervisningen måste ge eleven förmåga att analysera och bearbeta 
verkligheten. Men för att eleven över huvud taget ska kunna lära sig något krävs att eleven har 
ett intresse att lära sig och själv engagerar sig i undervisningen. Detta ska dock inte lockas 
fram genom belöning från läraren, som t.ex. tidigare rast eller godis. Barnets inlärning 
regleras nämligen i första hand av barnets ”inre motiv”. Det finns enligt Bruner tre sådana: 

• Eleven är nyfiken och vill på så sätt lära sig mer.  
• Eleven är duktig i någonting och vill därmed lära sig mer, man har ett behov av 

kompetens.  
• Det sista inre motivet kallas reciprocitet och innebär att man har ett behov av att 

reagera på vad andra gör och att samarbeta med andra för att nå ett mål.  
Det sista motivet är det som ligger till grunden för hela vårt samhälle. (Faktabas, 1979)    
 
  
David Ausubel var först och främst förespråkare för meningsfull inlärning. För att denna 
inlärning ska vara möjlig har elevens förkunskaper en stor betydelse. Förkunskaperna ska ha 
en bra kognitiv struktur; de fakta eleven känner till ska vara relaterade till varandra på ett 
systematiskt och därmed lämpligt sätt. Om undervisningen kan relatera till det eleven redan 
vet, fast ändå få han/hon att reflektera över det, och om eleven är intresserad av att lära sig på 
det sättet, sker en meningsfull inlärning. Om uppgiften däremot bara består av godtyckliga 
associationer, om eleven saknar förkunskaper som kan göra den meningsfull och om eleven 
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bara är intresserad av att lära sig den som en utantilläxa, sker istället en ytinlärning2. 
(Faktabas, 1979) 
   
Den meningsfulla inlärningen som Ausubel anser att vi ska sträva efter är effektiv dels 
eftersom man genom sina förkunskaper kan relatera det meningsfulla stoffet systematiskt till 
sina föreställningar i sin kognitiva struktur. Och dels eftersom man självständigt kan relatera 
det nya materialet och införliva det i idéer, istället för bara i orden som man uttrycker dem 
med. Läraren måste ordna undervisningsmaterialet så de nya strukturerna som byggs upp hos 
eleverna får en bra form. Ett bra sätt är att berätta övergripande om det som ska tas upp för att 
fylla på med fler detaljer allt eftersom de lär sig mer. Detta gör att man överbrygger gapet 
mellan det eleven redan vet och det som han/hon ska ha lärt sig när uppgiften är gjord. Man 
vet vad som kommer att ”dyka upp” i undervisningen och kan i sin kognitiva struktur skapa 
föreställningar till vilka det nya materialet sedan kan relateras. Man bör alltså använda sig av 
ämnets grundläggande begrepp i undervisningen, begrepp som är så generella som möjligt ur 
vilka man sedan kan härleda mer komplicerade begrepp. (Faktabas, 1979) 
 

 
Konstruktivism 
Till skillnad från behaviorismen och kognitivismen, menar konstruktivismen att kunskap 
konstrueras aktivt av den lärande själv och inte är något som passivt tas emot från 
omgivningen. Lärandet ses som en process där den lärande organiserar uppfattningar om 
omvärlden. Lpo 94 har konstruktivistiska tankegångar. Detta syns bl.a. då matematik beskrivs 
som ”en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet som 
omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition.” (Pedagogisk uppslagsbok, 1996)  
 
Jean Piaget var aktivitetspedagog, vilket innebär att hans teori var att man lär sig om något 
genom att själv utforska det. Dessa aktiva metoder i undervisningen (och i barns liv för 
övrigt) leder till att de utvecklar den intellektuella personligheten. Detta kräver enligt Piaget 
en kollektiv miljö vilket betyder att ett fritt samarbete mellan elever och mellan lärare och 
elever är en förutsättning. Samarbete gör också att man får in fler tankesätt och på så sätt 
lättare kan lösa en uppgift. På det sättet får eleverna samtidigt moralisk uppfostran och de kan 
ömsesidig kontrollera varandras resultat och övar då upp sitt kritiska sinne. (Faktabas, 1979)    
 
Han anser att människans drivkraft och motivation är nyfikenhet; att få veta om saker som 
man inte har så mycket kunskap om. Därför är det bra att i undervisningen låta barnen 
experimentera, ställa hypoteser och själva komma fram till svaret. Om de bara får kunskap 
levererad i färdiga paket, försvinner lätt intresset och lusten att lära. Det viktigaste vid 
experiment och forskning som eleverna utför är således momentet, alltså hur eleven gör för att 
komma fram till olika slutsatser. Det är då som hjärnan arbetar och det är viktigt att man lär 
sig hur man söker kunskap. När barn utför experiment, främst i naturvetenskapliga ämnen, 
ska det alltså inte innebära att de bara följer en instruktion. De måste även få försöka komma 
fram till olika tillvägagångssätt, annars får de inte den fulla förståelsen för varför det blir som 
det blir. Vidare tycker Piaget att det är viktigt att undervisningen knyts till det verkliga 
samhällslivet, så den kan ses i ett sammanhang och som en helhet. Det är även nödvändigt att 
man utgår från barnens bild av verkligheten så att de successivt lär sig mer. När sedan något 
nytt kommer in i deras ”världsbild”, omvärderas hela tiden de gamla uppfattningarna som inte 
längre är hållbara. (Faktabas, 1979)    

                                                 
2 Se under rubriken Lärande: pedagogiskt perspektiv s 14, där jag hänvisar till olika inriktningar till lärande 
enligt Marton m.fl. 
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L. S. Vygotsky var positiv till samarbete, främst mellan lärare och elev. Han såg undervisning 
som en social organisation och att samarbetet mellan vuxna och barn har den största 
betydelsen för barnets utveckling. Inte bara för den kognitiva utvecklingen utan också den 
kulturella och sociala. Barnen ska ha huvudrollen i det här samarbetet och läraren ska se till 
att eleven möts på den kunskapsnivå som han eller hon befinner sig i. Denna nivå är dock inte 
konstant vid en viss ålder eller utvecklingsnivå, utan varje barn har en utvecklingspotential. 
Man måste se skillnaden på vad ett barn klarar av på egen hand och vad den klarar av med 
hjälp av en vuxen, allt där emellan kallade Vygotsky för ”den närmaste utvecklingszonen”. 
Därför är lärarens roll att möta elevens egna kunskaper och begrepp med sina vetenskapliga 
kunskaper och begrepp så att eleven kan utvecklas. De traditionella proven i skolan där 
barnen själva svarar på frågor ger bara information till läraren om den nuvarande 
utvecklingsnivån – inte elevens utvecklingspotential. (Bråten, 1998) 
 
 
John Dewey såg inte på skolan bara som ett eget väsen, utan som grunden för samhället. Han 
menade att varje människa är unik och därmed viktig för den mänskliga gemenskapen. 
Demokratin är viktig och bör därför även finnas i skolan eftersom skolan och samhället beror 
av varandra. Likaså måste man respektera varje elevs egenskaper eftersom det är 
förutsättningen för ett fungerande samhälle. Dewey hade ett mål med samhället, det s.k. 
”organic community” där alla finner sin plats och sköter den syssla man är bra på. (Hartman, 
1995)  
 
För att göra undervisningen mer lik det riktiga livet ville Dewey integrera olika ämnen i 
varandra, eftersom världen inte är ämnesindelad. Han ville även integrera olika grupper av 
studerande vilket skulle uppmuntra till kommunikation mellan olika individer, Till sist ville 
han även integrera två traditioner i undervisningen; den som förespråkar ordning och 
disciplin, för lärarens bekvämlighets skull, och den som ser frihet och spontanitet som viktigt 
till förmån för elevens förståelse. Allt detta skulle alltså vara bra för att öka variationen i 
skolarbetet vilket skulle gynna individens och därmed samhällets möjligheter till utveckling. 
För att utveckla samhället måste man enligt Dewey även utveckla skolan. (Hartman, 1995) 
 
Deweys kunskapssyn innebär dels att kunskap inte har ett egenvärde, utan det är endast vad 
man kan ha den till som är viktigt. Därmed blir kunskap om hur man skaffar ny kunskap 
bland det viktigaste. Kunskapen är inte heller manifest, utan ständigt föränderlig och 
expanderande, vilket innebär att det inte ger någonting att endast lära in fakta som ändå kan 
vara irrelevant flera år senare. Dewey tyckte även att praktisk kunskap är lika mycket värd 
som teoretisk, eftersom all slags kunskap behövs i vårt samhälle. (Hartman, 1995)   
 
Dewey menade att det bästa sättet att nå värdefull kunskap på och hur denna kunskap bäst 
organiseras för inlärning är att arbeta efter metoden ”Learning by doing”. Detta innebär att 
elevens erfarenhet och aktivitet står i centrum. Läroboken är endast till för kontroll av fakta 
och läraren ska finnas till som stöd och hjälp för att få igång arbetet och styra det i rätt 
riktning. Arbetssättet innefattar temaarbeten och övergriper därmed flera olika ämnen. 
Eleverna ska lära sig med alla sina sinnen, inte bara genom att lyssna. Mycket praktiskt arbete 
bör varvas i lektionerna för att det är nyttigt och för att det bidrar till bibehållet intresse och 
engagemang. I Deweys skola får läraren ett stort ansvar; han/hon ska kunna utgå från elevens 
erfarenhet och bild av världen och länka samman den med all vetenskaplig kunskap inom de 
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olika ämnesområdena till en helhet. Detta ställer stora krav på yrkeskunnande, kunskap om 
barns psykiska och sociala utveckling och därtill stora ämneskunskaper. (Hartman, 1995) 
 
 
Olika syn på kunskap och lärande idag 
 
Skolans kunskapsuppdrag idag 
I skollagens andra paragraf står att ”utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter 
samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar.” Följande citat ur Skola för bildning visar att kunskap 
inte längre ses som något fast som ska läras in, vilket mer förespråkas i en behavioristisk 
utbildningstanke: 
 

Att se kunskapen som en relation mellan människan och världen innebär att kunskap ses som 
uttryck för människans (elevens) förhållande till världen snarare än som något ’i sig’ som skall 
’läras in’. Elevens kunnande kommer till uttryck som särskilda sätt att erfara världen. Samtidigt 
bestämmer det sammanhang eller ’kunskapslandskap’ man befinner sig i vilka erfarenheter som 
går att göra och därigenom vilket kunnande som kan utvecklas. Med en sådan utgångspunkt kan 
man se planeringen av skolarbetet som att organisera elevernas erfarande. (Skolverket, 1999, s 
10) 

 
Detta visar att man måste individualisera och se var varje elev befinner sig innan man vet 
vilka erfarenheter som går att göra och vilket kunnande som kan utvecklas. Enligt läroplanen 
ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och ha utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. För att främja elevernas 
harmoniska utveckling måste deras olika anlag - intellektuella, praktiska, fysiska och 
konstnärliga - få utvecklas allsidigt. I kursplanerna för varje ämne kan man se vad elever ska 
uppnå i år fem respektive år nio. I och med att bilda sig är att bli något som inte är på förhand 
föreskrivet är ”bildningsmål” ett självmotsägande begrepp. Därför finns förutom 
uppnåendemålen, som alla elever ska nå, även strävansmål där det inte sätts något tak för vad 
man kan lära sig. (Utbildningsdepartementet, 1994) 
 
 
Samhällsekonomiskt och politiskt perspektiv 
Utbildning har länge varit inriktat på att specialutbilda människor till olika yrken eller 
kvalifikationer. Det som krävs idag är att människor blir bättre på att lära sig att lära, känner 
lust inför att lära och att de är föränderliga. Med den snabba tekniska utvecklingen blir 
kunskaper fort inaktuella och då krävs det fortbildning. När en individ får ett arbete måste 
denne ha inställningen att vilja utveckla både sig själv och företaget. Förutom en snabb 
teknisk utveckling blir även arbetena kortare; man arbetar inte inom samma företag hela livet, 
utan det blir fler kortare projekt och fler arbetar inom bemanningsföretag som ägnar sig åt 
många olika branscher. (Gustafson & Utbildningsradion, 1998) 
 
Rent samhällsekonomiskt måste Sverige ha en konkurrenskraftig arbetskraft för att inte 
företag flyttar utomlands dit god kompetens finns till ett bra pris. Peter Keen menar att 
politiker vet för lite om utbildning och kanske inte har varit i en skola sedan de själva var 
barn. Vidare anser han att politik, utbildning och arbetsliv drar åt olika håll och att en bra 
samhällsförändring inte kan åstadkommas av lärare, politiker eller företagare för sig, utan 
måste samplaneras. Politiker borde se skolan som lika viktig som försvaret eller som att öppna 
nya marknader. (Gustafson & Utbildningsradion, 1998) 
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I rapporten Utbildning – brister och behov gjord av EUDAC, vilka ger råd till EU-
kommisionen i framtidsfrågor, fann man att i nästan alla europeiska länder kommer 
efterfrågan på outbildad och i många fall utbildad arbetskraft att minska med 30 %. Samtidigt 
som efterfrågan på högutbildade kommer att öka. Norman Longworth, ordförande för 
organisationen European Initiative Life Long Learning i Bryssel, hävdar att begreppet 
livslångt lärande har blivit stort i Europa dels på grund av kravet på ekonomisk tillväxt; stora 
grupper av människor måste få bättre utbildning om EU-länderna ska förbli 
konkurrenskraftiga och om människor ska kunna behålla sina arbeten. Och dels för att 
människor ska trivas med det de gör genom hela livet. Organisationen European Initiative 
Life Long Learning’s koncept är “ownership”, dvs. att människan ska råda över sitt eget 
lärande. Kan man inte styra över det själv så fungerar lärandet sämre menar Longworth.  
Lärande är utvecklandet av människans potential, vilket förutsätter mer kunskap om vilken 
potential vi har. Utvecklandet av denna potential kräver ett system som uppmuntrar till att 
inhämta information, utveckla färdigheter, kunskap, förståelse och värderingar, genom hela 
livet. Ett livslångt lärande måste präglas av kreativitet, självtillit och glädje. Även om 
utbildning i allmänhet känns jobbigt och slitsamt, så kan det vara roligt att lära sig saker. För 
att få ett livslångt lärande måste man utgå från individen; se till behov och olika lärstilar; 
fråga sig hur den här personen föredrar att lära och hur lärandet kan göras njutbart. Longworth 
säger att Europas första uppgift är att inse vad livslångt lärande egentligen är. För många 
länder innebär det bara fortbildning i arbetet för att få behålla jobbet. Han menar att vi måste 
skapa ett ”learning society”, dvs. ett samhälle vars olika sektorer arbetar för varandra. Ett 
sådant börjar med skolan och påverkar sedan hela samhället. Istället för att eleverna, som i 
den gamla skolan, blir undervisade ska de ha individuella studieplaner, vägledare, mentorer 
och uppföljning. Två av EU-länderna, Storbritannien och Finland, har (1998) utformat 
strategier för att utveckla livslångt lärande i sina länder. Finlands rapport har den angenäma 
titeln ”The joy of learning”. (Gustafson & Utbildningsradion, 1998) 
 
Stig Hagström anser att det viktigaste med skolan är vilken attityd eleverna får till kunskap 
och att de lämnar skolan hungriga på kunskap, istället för mätta. Därför är det viktigt att det 
man gör i skolan är individualiserat, så det blir ett livslångt lärande och inte en livslång skola. 
(Gustafson & Utbildningsradion, 1998) 
 
Under industrialismen, som infördes i Sverige i slutet av 1800-talet, hade samhället behov av 
människor som lät sig kontrolleras. Det var en fördel om de redan från skolan var vana vid att 
låta sig disciplineras till att utföra arbetsuppgifter som var meningslösa för individen. 
Pedagogen Niels Rokkjær anser att det nya kunskapssamhället, med krav som kreativitet, 
förmåga att lära och social kompetens, ger de som arbetar i skolan en unik chans: ”För första 
gången på många hundra år sammanfaller flera av samhällets behov med individens behov.”  
(Rokkjær, 1999, s 29)  
      
 
Pedagogiskt perspektiv 
Ference Marton och Shirley Booth delar upp konstruktivism i två grenar: social 
konstruktivism och vad de kallar för individuell konstruktivism. Den individuella 
konstruktivismens främsta bidrag är dess tonvikt vid den lärandes aktiva roll i förvärvet av 
kunskap, medan den sociala konstruktivismen lägger tonvikten på det som omger individen: 
relationer mellan individer och grupper, situationer, seder och bruk, språk, kultur och 
samhälle. De hävdar att det har gjorts försök att förena dessa två rörelser, vilka just nu verkar 
ha vunnit störts styrka inom den pedagogiska forskningen, sedan slutet av 80-talet. (Marton & 
Booth, 2000) 
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Marton och Booth menar att individuell konstruktivism är en form av kognitivism eftersom 
den anser att det inre (psykiska handlingar) förklarar det yttre (handlingar, beteende). I social 
konstruktivism förklaras mänskliga handlingar med hjälp av det som pågår mellan individer 
och mellan individer och grupper, istället för med hjälp av det psykiska tillståndet. De är 
spegelbilder av varandra eftersom de fokuserar olika sidor av gränslinjen mellan ”det inre” 
och ”det yttre”. Detta skiljer sig mot Marton och Booths syn, de anser nämligen att man inte 
bör betrakta människa och värld som skilda från varandra:  
 

Människor lever i en värld som de – och inte bara forskarna – erfar. De påverkas av det som 
påverkar dem och inte av det som påverkar forskarna. Vad detta egentligen handlar om – såvitt 
det gäller det slags lärande som behandlas i den här boken – är att ta människors erfarande på 
allvar, och att utforska den fysiska, sociala och kulturella värld de erfar. (Marton & Booth, 2000, 
s 29)      

 
Marton och Booth skiljer alltså inte på ”det inre” och ”det yttre”:  

 
Det finns ingen verklig värld ’därute’ och en subjektiv värld ’här inne’. Världen konstrueras inte 
av den lärande, som inte heller påtvingas den; världen konstitueras3 som en intern relation 
mellan dem. Det finns bara en värld, men det är en värld som vi erfar, en värld som vi lever i, en 
värld som är vår. (Marton & Booth, 2000, s 30) 

 
De menar att alla är olika och erfar världen olika, eftersom vårt erfarande alltid är 
ofullständigt, dvs. en människa kan inte erfara allt. Marton och Booth har en tes som lyder: 
 

Lär vi oss om hur världen framstår för andra, kommer vi att lära oss om hur världen ser ut och 
hur världen skulle kunna se ut. (Marton & Booth, 2000, s 30)    

 
Enligt Noel Entwistle har forskningen varit otillräcklig eftersom forskarna, liksom lärarna, har 
inriktat sig på att betrakta studenterna utifrån och jämfört resultat med en på förhand avgjord 
prestationsskala. Marton och hans kollegor försökte istället betrakta elevernas lärande eller 
studerande inifrån, genom att ”fråga de lärande hur de erfar något, se på vad de gör, observera 
vad de lär sig och vad som får dem att lära sig, analysera vad lärande är för dem.” Deras 
forskning har alltså en intern utgångspunkt, istället för en extern. (Marton &Booth, 2000, s 
33) 
 
Enligt Marton m.fl. kan man ha två inriktningar till lärande4, nämligen yt- och djupinriktning 
(även kallat atomistisk respektive holistisk inriktning). Om man vid läsandet av en text är 
ytinriktad, koncentrerar man sig på själva texten eller orden i texten. Man isolerar delarna från 
varandra och försöker komma ihåg dem; fokus ligger på det som kan kallas för beteckningen 
(i det här fallet texten). Om man däremot är djupinriktad söker man efter författarens budskap 
och vilka idéer han försöker förmedla. Man integrerar del för del i en allt större helhet, ser 
bortom texten och sätter in dess fulla innebörd i ett vidare sammanhang; fokus ligger på det 
betecknade (i det här fallet textens innebörd). I en undersökning av Ference Marton och Roger 
Säljö5 kunde de koppla ihop skillnader i inriktning till lärande med skillnader i lärandets 
utfall. De kom fram till att ”djupinriktningar relaterades till att förstå författarens budskap, 

                                                 
3 betydelsen av ordet konstituera enligt Bonniers svenska ordbok, 1998: (i allm.) bilda, utgöra (det väsentliga 
av); (förening o.d.) grunda organisera  
4 med inriktningar till lärande menas både ”hur man erfar inlärningssituationen och […] hur man tar itu med 
den” (Marton & Booth, 2000, s 52)   
5 On qualitative differences in learning I – Outcome as a function of the learner’s conception of the task (1976). 
British Journal of Educational Psychology, 46, 115-127   
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och ytinriktningar relaterades till att missuppfatta eller inte förstå budskapet överhuvudtaget” 
och ”för att nå ett visst utfall måste man ha gått tillväga med uppgiften på ett visst sätt. […] 
Människor som lär sig på vitt skilda sätt lär sig vitt skilda saker.” (Marton & Booth, 2000, s 
41) Marton och Säljö visar också att man genom att bli medveten om olika sätt att läsa en text, 
kan ändra sin egen inriktning från ytlig till djup. Även sättet att skriva en uppsats på, påverkas 
av vilken inriktning man har till lärande: vid ytinriktning ses uppsatsen som en återgivning 
och fokus läggs på organiserande av fakta, medan man vid djupinriktning ser uppsatsen som 
en diskussion eller en synpunkt då fokus läggs på tolkning. Deras forskning visar att en 
djupinriktning vid uppsatsskrivande är förenat med ett högre resultat, även betygsmässigt. 
(Marton & Booth, 2000) 
 
Marton och Booth anser att skälet till skillnaderna i inriktning till lärande är att människor 
som ger sig in på att lära sig saker, har olika sätt att se på eller förstå det de gör. En enskild 
student kan dock erfara lärande på båda sätten, beroende på situationen och vilka krav som 
ställs. I en analys av lärande bland kinesiska skolbarn mellan 12 och 18 års ålder (Marton, 
Watskins & Tang, under utgivning) framkommer att studentens erfarande av lärande 
förändras med nya krav från skolan, och i synnerhet med vilken mängd som ska läras. Om det 
är liten mängd klaras det av med utantillärning medan det vid stor mängd krävs ett urval av 
det viktigaste. Om studenterna inte får instruktioner om vad som ska utelämnas är det 
nödvändigt att gå igenom hela materialet och göra bedömningar om olika delars relevans. En 
individs ”inriktning till lärande i en specifik situation […] är en kombination av personens sätt 
att erfara lärande och dennes sätt att erfara själva situationen.” (Marton & Booth, 2000, s 71)    
 
Att en elevs kunskapssyn och inriktning till lärande är viktigt i dagens skola ser man i 
följande citat i Lpo 94: 
 

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 
alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna 
sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar 
sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. (Utbildnings-
departementet, 1994, s 7) 

 
Marton och Booth menar vidare att vid lärande krävs att man utgår från helheten, innan man 
går in i delarna. Man kan bara lära sig någonting nytt om någonting; man kan alltså inte lära 
sig detaljer, utan att ha en aning om i relation till vad de är detaljer. Ett genuint lärande har 
alltid en relation till den lärandes verklighet, världen såsom den vid tillfället uppfattas. De 
hänvisar till en intervjustudie genomförd av Dahlgren och Olsson (1985) med icke läs- och 
skrivkunniga svenska förskolebarn, om deras syn på att läsa och förståelse av varför man ska 
lära sig läsa och skriva. Vid uppföljningen ett år senare, visade det sig att de som ej gjort 
framsteg i att läsa och skriva, i stor utsträckning var samma barn som i förskolan inte förstått 
poängen med att läsa och skriva. (Marton & Booth, 2000)         
 
Det lärande Marton och Booth beskriver är ”ett lärande som ger den lärande förmågan att 
erfara ett fenomen på ett sätt han eller hon tidigare inte kunnat”. Det slags lärandet uppstår 
genom att man erfar ett fenomen på ett särskilt sätt. De två viktigaste drivkrafterna till ett 
erfarande som leder fram till ett sådant lärande är, enligt Marton och Booth, erfarandets 
relevansstruktur och dess variation, dvs. hur relevant erfarandet känns för den lärande och 
med vilken variation, eller ur hur många synvinklar, man får möjlighet att se på fenomenet i 
fråga. Om man upptäcker fler perspektiv på samma fenomen, förstår man att det inte finns ett 
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rätt sätt att förstå fenomenet på; man blir mer öppen för nya idéer. Marton och Booth lyfter 
även fram en studie av Prosser & Millar (1989) som har visat att lärande, i bemärkelsen att 
ändra sitt sätt att erfara ett fenomen, hänger ihop med inriktning till lärande; de som intar en 
djupinriktning har troligen lättare för att ändra sitt sätt att erfara fenomen. (Marton & Booth, 
2000)         
 
Slutligen tar Marton och Booth upp vad lärare, enligt deras syn på kunskap har för uppgift i 
skolan. De har en syn på ”undervisning som en pedagogisk insats, som syftar till att föra den 
lärandes kunskap om världen till nya höjder, eller att få denne att erfara aspekter av världen på 
ett nytt sätt.” De tar även upp en tes om vad pedagogik är, inspirerat av Premack (1984): 
 

Pedagogik innebär bland annat att ha förmågan att inta den andres perspektiv, att ha förmågan 
att bedöma om prestationen är framgångsrik och att ha förmågan att anpassa sin inblandning i 
enlighet med en uppfattning om hur värdefullt det är i förhållande till syftet. (Marton & Booth, 
2000, s 214)  

 
De menar att man, för ett kvalitativt lärande, i skolan ska planera arbetet på ett sätt som 
uppmuntrar ett djupinriktat lärande. De hänvisar till en svensk studie av Andersson och 
Lawenius (1983) där 36 svenska lärare ombads att prata om sitt arbete. Det visade sig att 
studenternas lärande i sig var en perifer sak för lärarna, medan det stoff som skulle läras stod i 
fokus. Marton och Booth lägger fram två principer för att lära någon att erfara: dels att bygga 
upp relevansstrukturen, dvs. få eleverna att känna ett behov av kunskapen genom att t.ex. utgå 
från deras egna frågor, tankar och idéer. Dels att få variation, dvs. ge eleverna möjlighet att se 
olika sätt att se på ett fenomen genom t.ex. gruppdiskussion, problemlösning, reflektion och 
att ta upp olika syn på lärande. (Marton & Booth, 2000)         
   
 
I Lpo 94 står följande om lärarens uppdrag att underlätta elevens lärande:   
  

Läraren skall  
• Utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
• Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  
• Organisera och genomföra arbetet så att eleven  

u Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga. 

u Upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt  
(Utbildningsdepartementet, 1994, s 12) 

 
Bernt Gustavsson menar att bildande lärande handlar just om att börja i de förutsättningar och 
behov som varje människa har och hitta den punkt där en utvecklings- och bildningsprocess 
kan komma igång. Den centrala grundtanken i modern kunskapsteori är att man börjar i det 
som är bekant och igenkännbart för människor på olika sätt: i vardagslivet, rutiner och vanor. 
Nästa steg är att distansera; att hitta en kritisk blick för det alltför invanda och bekanta. 
Bildning handlar helt enkelt om en relation mellan det som är bekant och det som är obekant; 
att öppna förmågan att möta det okända och obekanta för människan. Gustavsson vill att man 
klargör begrepp man använder i debatten; Livslångt lärande kan dels betyda att man lär från 
vaggan till graven men även att man lär sig inom olika områden av livet. Men han tycker inte 
att det räcker med att säga att människor lär sig så länge de lever och på olika områden, frågan 
är hur man hanterar detta faktum i utbildningssystemet i ett land. Han menar att debatten som 
förs i media idag inte grundar sig på forskning, dessvärre ser han även att pengar till forskning 
på lärande dras in. Alla talar om begrepp som kunskap, bildning och mänsklig utveckling, 
utan att veta vad de egentligen talar om, anser han. (Gustafson & Utbildningsradion, 1998) 
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Som Marton och Booth menar Per Måhl att alla elever pendlar mellan djup- och ytinriktning 
beroende på studiestrategin som fluktuerar med ”sammanhanget”. Elever har ett ytinriktat 
lärande om det går för fort, är för abstrakt eller för svårt i förhållande till tidigare kunskaper 
och erfarenheter, även för elever som vanligtvis är djupinriktade. I sammanhanget ingår 
psykologiska faktorer (ej begåvning) dvs. trygghet, självförtroende och mognadsnivå i ämnet i 
fråga. Tillfälliga personliga kriser gör så att skolarbetet känns meningslöst och en otrygg elev 
med dåligt självförtroende försöker inte tänka själv. (Måhl, 1991) 
 
Måhl hänvisar till olika studier och hävdar att mellan 80-90 % av frågorna på proven i skolan 
(ingen större skillnad mellan högstadiet och gymnasiet) är detaljerade faktafrågor som kan 
besvaras med ett eller några ord. Det behövs oftast inget eget resonemang eller egna ord från 
eleverna. Han beskriver situationen i skolan som att elever har ca 2 prov i veckan från och 
med år 8 och menar att studierna är en enda lång förberedelse för nästa prov. Under Måhls 
intervjuer med sina egna elever frågade han om de förberedde sig olika för olika lärare. Det 
kom fram att man läste ytinriktat om läraren gjorde prov på detaljerade faktafrågor, men 
djupinriktat om lärarens prov krävde förståelse, argumentering och liknande. Därför lägger 
han mycket stor vikt vid prov och dess utformning. Han anser att skolan ”ger” 
betygsmedvetna elever en viss kunskapssyn, eftersom de anpassar sig efter det system som 
ger bäst betyg. (Måhl, 1991) 
 
Bengt-Erik Andersson hänvisar till studier som visar att många elever hatar skolan eller 
åtminstone tycker att den är tråkig och bl.a. tycker att de som elever får för lite inflytande. De 
ser inte meningen med skolan utan pluggar mest för att få bra betyg. Han säger dock att 
många elever även älskar skolan, men det är allt för många som hatar den, och för dem är 
skolan ingen bra utvecklingsmiljö. ”En skola som fungerar för alla elever måste kunna 
erbjuda varje elev utvecklande aktiviteter, aktiva roller och ett varmt, förtroendegivande 
klimat. Det är uppenbart att dagens skola inte fyller dessa krav, även om vi som målsättning 
har en skola för alla.” (Andersson, Bengt-Erik, 1999, s 40)  
 
Andersson vill spränga skolan mentalt och göra om den till ett bildningscentrum. Det krävs en 
omformulering av skolans mål, arbetsformer och organisation. Skolan måste kunna tillgodose 
elevens grundläggande behov, behov av social trygghet, av uppskattning, av att uppleva 
kompetens, av självständighet, av meningsfullhet, av en identitet och positiv självkänsla. 
Skolan måste ge eleverna en chans att visa upp sina goda sidor och lära sig att utnyttja dem. 
Han talar om skolans sorteringsfunktion där vissa elever hänvisas till utbildningar och yrken 
som är mindre statusfyllda. Han tycker att samhället borde värdesätta praktiska och teoretiska 
ämnen, utbildningar och yrken lika mycket, eftersom alla behövs i samhället. Istället för att 
sträva efter att alla elever ska nå till högstatusutbildningar, skulle det mer handla om att 
skolan hjälpte eleven att välja den utbildningsväg som passar bäst för honom eller henne. 
(Andersson, Bengt-Erik, 1999) 
 
Han menar att elever i dagens skola får lära sig att underkasta sig makt. De får lära sig att var 
och en ska klara sig själv, att somliga är mer värda än andra. En del får lära sig att de tillhör 
dem som kommer att lyckas i livet, medan andra får lära sig att de är totalt misslyckade och 
värdelösa. Det bildningscentrum som Andersson beskriver har inspirerats av följande synsätt 
på bildning:  
 

Självbildning handlar om individens möjligheter till, men också ansvar för, sin egen utveckling, 
men också den egna gruppens eller klassens utveckling. Alla kan utvecklas och ämnesvalet är 
fritt. Man studerar det som ter sig meningsfullt utifrån den livssituation man befinner sig i. 
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Självbildningen kan löpa som ett individuellt projekt inom ramen för organiserade studier, eller 
bedrivas helt i egen regi. Det är själva processen och den personliga mognaden som står i fokus, 
inte bildningsstoffet. (Andersson, Bengt-Erik, 1999, s 60-61)       

 
Hans förslag på ett bildningscentrum skulle mer vara en skola för bildning än för utbildning. 
Inte som dagens skola där man från början vet vilka målen är och var slutpunkten ligger. Där 
skulle elevernas egen nyfikenhet, intresse och personlighet styra. Olika elever skulle syssla 
med olika saker, på ett organiserat sätt. Varje elev skulle bli expert på just det som han eller 
hon forskar om och undersöker. Dock skulle självklart alla elever fortfarande lära sig 
grunderna som att räkna, läsa och skriva. (Andersson, Bengt-Erik, 1999) 
 
En invändning till detta bildningscentrum skulle vara att svagare elever inte kan ta så mycket 
eget ansvar. Men å andra sidan hjälps dessa elever inte speciellt bra i dagens skola, de får 
mycket träning i det de är dåliga på, men detta stärker varken självförtroende eller 
kunskapstörst. Många barn definieras som svaga för att de inte blir hjälpta på det sättet som 
skolan vill hjälpa dessa barn. De blir kanske inte bemötta på ett sätt som passar dem. Ansvaret 
läggs över på eleven mer och mer ju äldre de blir. Första skolåren behöver de naturligtvis mer 
handledning än när de blir äldre och mer självständiga. Det är väldigt viktigt med praktiska, 
skapande ämnen och att det finns möjlighet till social samvaro, social fostran och olika former 
av gruppaktiviteter. Lärandet kan även ske på andra platser än på själva bildningscentrumet. 
Ett bildningscentrum kan säkert se ut på många sätt, det viktigaste är att pedagogerna drivs av 
den bärande idén att elevernas intressen och elevernas egen aktivitet är det viktigaste för ett 
framgångsrikt lärande. (Andersson, Bengt-Erik, 1999)   
 
Samhället söker flexibla, nyfikna människor med social kompetens som vet hur man söker 
kunskap och som kan samarbeta. Eftersom samhället utvecklas och förändras så snabbt är inte 
specifika kunskaper det viktigaste. ”Inte heller kursplaner som föreskriver vad som ska 
uppnås i olika ämnen blir nödvändiga. Tvärtom kommer de att utgöra en hämsko på eleverna 
och också på lärarna. Om man tillåter eleverna att själva välja vad de ska bli experter på, kan 
vi inte räkna med att alla elever väljer samma saker och de kommer därför inte att behärska 
samma kunskaper. Att som idag begära att eleverna på gymnasiet oavsett läggning, fallenhet 
eller intressen skall uppnå exakt samma kunskapsnivå i vissa kärnämnen och bedömas utifrån 
samma mallar är såväl orealistiskt som dumt. Eleverna skall i stället tränga in i de 
kunskapsområden de finner intressanta och spännande. Dagens system ger för många 
förlorare.” (Andersson, Bengt-Erik, 1999, s 75-76) 
 
Niels Rokkjær vill ha en skola som inte enbart är inriktad på teoretiska kunskaper. Han 
framhåller att all modern forskning visar att det är barn med en välutvecklad social kompetens 
som har möjlighet att förverkliga sig själva, utan att förlora sig själva. Niels berättar om hur 
han efter grundskolan (folkskolan) började på ”Grundtvigsk folkhögskola” och upptäckte ett 
skolsystem där man värderade det levande ordet och det jämlika mötet mellan människor 
högre än rutiner, pluggande och läxor. Hans självuppfattning förändrades och trots att han 
alltid varit dålig på att stava och var en medelmåttig skolelev började han inse att han hade 
stora visioner. Niels anser att de bilder vi har av oss själva visserligen är skapade av oss 
själva, men som en produkt av hur omgivningen speglar oss. Han upptäckte nya sidor av sig 
själv och insåg att vi går omkring med möjligheter, kunskap och känslor inom oss utan att 
veta om det. Niels har även behörighet att arbeta som terapeut och många av dem som 
kommer till honom för samtal, många av dem är arbetslösa, har bittra erfarenheter från sin 
skoltid. Flera har sagt att de kränkningar de upplevt från lärare i skolan är de som varit svårast 
att komma över i livet. Flera människor som han mött har fått tilltron till sig själva och sin 
intellektuella förmåga grundligt krossad i skolan. (Rokkjær, 1998) 
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Betyg 
 
Här kommer jag först att sammanfatta betygens historia från 1800-talet och framåt, med de 
absoluta, relativa respektive kunskapsrelaterade betygen. Sedan nämner jag några nutida 
forskares och pedagogers syn på betyg.  
 
 
Historiskt perspektiv 
 
Före 1800-talet var inte betygsättningen i Sverige reglerad i nämnvärd grad. I 1939 års 
betygsakkunnigas betänkande (SOU 1942:11) beskriver Carita Hassler Göransson i en av 
bilagorna den situationen (Andersson, 1999, s 13): 
 

De betyg som givas, åsyfta sällan kunskaper i enstaka ämnen utan bestämma istället lärjungens 
allmänna begåvning och studieförutsättningar, hans utrustning i psykiskt avseende med hänsyn 
till förstånds- känslo- och viljeliv samt stundom även hans fysiska utrustning. Det är ett stort 
misstag att tro att äldre tiders lärare saknade psykologiskt intresse för sina elever.   

 
Man betygsatte alltså hela personligheten. Under 1800-talet började betyg användas i större 
utsträckning och bedömningarna omfattade fortfarande hela personen men det märktes dock 
en starkare fokusering på skolämnena. Dessutom ersattes den nyanserade personlighets-
skildringen med betyg i uppförande och flit, senare också i ordning. (Andersson, 1999) 
 
Absoluta betyg 
I slutet på 1930-talet hade man betyg i läroämnen, ordning och uppförande och betygen var 
absoluta. Detta innebar att varje betygssteg var bundet vid vissa fixerade kunskaper och 
färdigheter och i princip oberoende av hur många eller vilka elever som hade dessa kunskaper 
och färdigheter. (Henrysson & Wedman enligt Andersson, 1999) Dessutom var det i stort sett 
upp till varje lärare att avgöra vad som krävdes för ett visst betygsteg. Man saknade alltså ett 
system, med vilket man skulle kunna jämföra elever med varandra över hela landet. Hittills 
hade inträdesprövningen skett genom att man, för att få gå i realskola, skulle ha godkända 
vitsord i alla ämnen utom ett. Dessutom skedde det genom dels skriftliga inträdesprov och 
dels av förhör och samtal. I och med att tillströmningen till realskolan och till högre 
utbildning långsamt ökade, kändes ett behov av ett nytt system för att ett rättvist urval skulle 
kunna ske. (Andersson, 1999) 
 
Relativa betyg 
1938 tillsattes en utredning (SOU 1938:29) ledd av Frits Wigforss, som var lärarutbildare, 
psykolog och matematikdidaktiker. Detta ledde sakta men säkert fram till det relativa 
betygssystemet, först med en sjugradig bokstavsskala och senare med en femgradig sifferskala 
(i och med 1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62)). Båda grundade sig på den s.k. 
Gausska fördelningskurvan, vilket i den senare skalan innebar att 7 % fick ha betyg 1, 
respektive betyg 5. 24 % fick ha betyg 2 respektive 4 och 38 % fick ha betyg 3. Detta skulle 
gälla i den s.k. riksklassen, dvs. ”den elevgrupp som bestod av insamlade stickprov från 
elever i hela Sverige som vid ett givet tillfälle och i en given årskurs genomgått s.k. 
standardiserade prov i ett visst ämne”(Andersson, 1999, s 18). Som hjälp vid betygsättningen 
skulle alltså standardprov fortsätta användas. (Andersson 1999)    
 
Tankarna med de relativa betygen var att de skulle vara objektiva, jämförbara i 
urvalsprocessen och vila på en vetenskaplig grund. De var ett försök till ett rättvist och 
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demokratiskt urval. Man hade fortfarande absoluta betyg i uppförande och ordning. Men efter 
mycket debatterande fram och tillbaka slopades ordnings- och uppförandebetyg i gymnasiet år 
1964.   (Andersson, 1999)   
 
Varför ska man egentligen ha betyg? Fram till 1970-talet stod urvalsfunktionen i centrum när 
de relativa betygens roll diskuterades. I Lgr 69 står det att betygen behövs som hjälpmedel vid 
studie- och yrkesorientering och för arbetsgivare vid anställning. I början av 70-talet 
betonades istället betygens motivations- och informationsfunktion. Man försökte 
avdramatisera betygens betydelse som urvalsinstrument och en strävan vara att t.ex. 
högskoleprov, intervjuer och olika former av inträdesprov skulle komplettera betygen. I och 
med Lgr 80 togs normalfördelningen bort och lärarna fick bestämma hur många t.ex. 1:or och 
2:or de skulle sätta i en klass. Dessutom var det inga arbetsgivare som brydde sig om betygen 
längre vid en anställning. Enligt Per Måhl ber man i Lgr 80 nästan om ursäkt för betygen. 
”Där står (min kursivering) [läs Måhls kursivering]: ’I vissa fall kommer antalet platser i den 
sökta utbildningen att vara otillräckligt i förhållande till antalet sökande. Intagningsnämnden 
måste då göra ett urval bland de sökande. Som central urvalsgrund måste betyg användas… 
Betyg skall därför sättas av elevernas lärare…’ (s 39)” (Måhl, 19916, s 47)   
 
Vad ska då betygen bedöma? I Lgy 70 och Lgr 69 står det i betygskriterierna att man ska 
bedöma ”kunskaper och färdigheter”. Tio år senare, i Lgr 80, s 40, står det: ”Betyget utgör en 
bedömning av vad eleven vid betygssättningstillfället presterat. I betyget vägs samman 
prestationerna i olika delar av ett ämne eller en ämnesgrupp.” (Måhl, 1991, s 40) Kunskaper 
och färdigheter har bytts ut mot prestation. Per Måhl frågar sig om ordet prestation syftar på 
det man faktiskt kan eller hur mycket man jobbar/presterar? I Lgr 69 stod att betygen inte får 
”influeras av ovidkommande synpunkter, t ex hänsyn till uppförande och ordning”. (Måhl, 
1991, s 41) Per Måhl menar dock att om man ska väga in prestation i ett betyg (Lgr 80) får de 
skötsamma eleverna bättre betyg än de med dåligt uppförande, oavsett om de är lika duktiga 
kunskapsmässigt. (Måhl, 1991) 
 
Samtidigt som lärarna enligt Lgr 80 skulle sätta betyg där elevens prestation jämförs med 
andra elever i landet, skulle de inför eleven och hans föräldrar redovisa om eleven gjort 
framsteg utifrån sina egna förutsättningar. Läraren skulle alltså göra en kamratrelaterad och en 
individrelaterad bedömning. Detta leder till att lärarna hamnar i ett moraliskt dilemma: ska det 
inte synas i betygen att eleven är ambitiös, pålitlig m.m.? Det är enligt Måhl därför som lärare 
ofta blandar in beteendeomdömen i ämnesbetygen. Han menar att eftersom olika lärare väger 
in olika saker i betygen finns det inte ett betygssystem i Sverige, utan flera olika. Han vill 
helst inte ha ett separat betyg i ”flit, ordning och uppförande” eftersom han menar att lärarens 
moral bestämmer beteendebetyget och att ett sådant betyg skulle missgynna elever med svår 
uppväxt. Men samtidigt anser han att det är bättre med separat beteendebetyg än ett relativt 
betygssystem där elevernas betyg i ett ämne påverkas av deras uppförande. (Måhl, 1991) 
 
Ann Wahlström intervjuade 222 högstadielärare vid tre olika skolor om betygsättning vilket 
resulterade i en 60-poängsuppsats vid HLS i Stockholm ”Konsten att sätta betyg”, (1988). 
Hon ”konstaterar att ett enskilt betyg alltid avgörs av en sammanvägning mellan två helt 
skilda kriterier. Det ena är ’resultatet’, dvs. vad eleven kan i ett visst ämne. Det andra är 
elevens närvaro och ambition, dvs. om eleven visat god vilja och verkligen gjort sitt bästa”. 
                                                 
6 Observera att jag hänvisar till Per Måhls åsikter under tiden för det relativa betygssystemet (1991), några år 
före bytet till dagens kunskaps- och målrelaterade betygssystem, som liknar det som han förespråkar i denna 
bok.   
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(Måhl, 1991, s 44) De relativa betygens orättvisa har visats genom mycket forskning. Per 
Måhl ger en mycket bra bild av detta där han bl.a. menar att kamratrelaterade betyg leder till 
olika betyg för en elev beroende på i vilken klass den hamnar: i en stökig eller ”dålig” klass 
sänks medlet, medan det höjs i en ”smart” eller skötsam klass. Detta förutsätter dock att lärare 
tar hänsyn till de faktorer Ann Wahlström fick fram i sin undersökning: resultat, närvaro och 
ambition. Om det är olika för olika lärare är det ändå olika i olika klasser på flera sätt, alltså är 
det omöjligt med rättvisa betyg. Per Måhl menar att Lgr 80:s kriterium ”prestation” öppnade 
vägen för beteendekriterier. Detta innebär att betygen påverkas negativt om man: inte arbetar 
efter förmåga, kommer för sent, har stor frånvaro, slarvar med läxor och att ta med böcker och 
penna eller bryter mot skolans regler. Betygsmedvetna elever vill ha många skriftliga prov 
(hårddata) för att motverka beteendekriteriernas inverkan på betygen. (Måhl, 1991)        
 
Den tidiga kritiken av de relativa betygen var att de sattes oberoende av kunskapsnivån och 
endast tog hänsyn till rangordningen. En vanlig missuppfattning var att normalfördelnings-
kurvan skulle användas i den enskilda klassen. Annan kritik var att tävlan, konkurrens, stress 
och hinder för samarbete blev en följd av att eleverna rangordnades inom klassen. 
(Andersson, 1999)  
 
Dagens kunskaps- och målrelaterade betyg 
På grund av all den kritik de relativa betygen fick tillsatte Göran Persson, dåvarande 
skolminister, i oktober 1990 en parlamentariskt sammansatt grupp vid namn Betygs-
beredningen (SOU 1992:86). De skulle ge förslag till ett nytt betygssystem i grundskolan, 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Utgångspunkten skulle vara att 
betygen bedömde elevernas faktiska prestationer och var målrelaterade. Samtidigt skulle 
Läroplanskommittén ge förslag till mål och riktlinjer till det offentliga skolväsendet. Ett citat 
ur SOU 1992:86, s 46, angående en av utgångspunkterna för Betygsberedningen, visar att 
betygssystemet, förutom att användas som urvalsinstrument till gymnasiet, främst ska vara ett 
pedagogiskt instrument: 
  

Betygen skall vara skolans bekräftelse – riktad till eleverna – på hur elevens arbete och 
studieresultat bedöms i förhållande till vad läroplanerna och kursplanerna föreskriver. 
(Andersson, 1999, s 50) 

 
I Betygsberedningens förslag stod bland annat att betyg inte skulle ges i ordning och 
uppförande, vilket har debatterats flitigt fram och tillbaka. Ett annat förslag var strukturerade 
skriftliga omdömen och samtalet som institution, men det avvisades av remissinstanserna med 
motiveringar som berör integritet, tystnadsplikt och bristande kompetens hos lärarna när det 
gäller konflikthantering. (Andersson, 1999) 
   
Med de nya läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 kom den slutgiltiga utformningen av det nya 
kunskaps- och målrelaterade betygssystemet. ”Betyg skall sättas i en tregradig skala från 
årskurs 8. Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd blir de nya beteckningarna. Om en 
grundskoleelev inte når upp till kursplanens ”mål att uppnå” får han eller hon inte betyg i 
ämnet. Utvecklingssamtal med föräldrar och elev kan om föräldrarna begär det kompletteras 
med skriftlig information om elevens kunskaps- och sociala utveckling.” (Andersson, 1999, s 
53)     
 
Idén med målrelaterade betyg är inte ny och tanken att lärare skulle skriva ned sina 
undervisningsmål kommer ursprungligen från USA. Under 1900-talets första decennier 
influerades utbildningstänkandet av tänkandet inom industrin, vars framgångar ansågs bero på 
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bl.a. tydliga mål och utvärderingar. Effektiviteten inom industrin skulle överföras till 
utbildning och flera böcker om programmerad undervisning och taxonomier, dvs. olika sätt att 
indela undervisningsmål, publicerades. (Andersson,1999) 
 
Till skillnad från de absoluta betygen vi hade i Sverige innan de relativa betygen, har vi nu 
gemensamma betygskriterier över hela landet. I början av kursplanerna i varje ämne finns det 
mål att sträva mot, vilka inte sätter någon högre gräns för elevens kunskapsutveckling. Sedan 
kommer mål att uppnå som ligger till grund för betyget godkänd och till sist betygskriterier 
för Väl godkänd och för Mycket väl godkänd. Dessa kunskapsmål ska sedan tolkas lokalt av 
lärare och elever tillsammans, så att de kan välja ut lämpligt stoff för att konkretisera 
innehållet och även ta ställning till arbetssätt och organisering av undervisningen. Eleverna 
ska alltså i förväg veta vad som krävs av dem för att uppnå ett visst betyg. (Kursplaner och 
betygskriterier i grundskolan, 2000)                                                                    
 
I Lpo 94 står: ”Läraren skall vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om 
elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av 
dessa kunskaper.” Läraren bör därför inte sätta betyg endast grundat på t.ex. skriftliga prov 
och dessutom ska läraren vid betygsättning även ta hänsyn till att eleverna lär sig utanför 
skolan. (Utbildningsdepartementet, 1994, s 16) 
 
På uppdrag av regeringen gjorde Skolverket våren 2000 en granskning av betygsättningen. 
Undersökningen gjordes i 20 kommuner och omfattade endast kommunala skolor, ej 
fristående skolor. Den skulle bl.a. belysa ”hur systemet fungerar på lokal nivå för att uppnå de 
nationella målen och kraven på en likvärdig och rättvis betygsättning”. Man kom bl.a. fram 
till följande: 

• Vid konkretiserandet av mål och betygskriterier på lokal nivå finns väldigt lite 
samarbete mellan olika skolor, men även mellan lärare på den enskilda skolan. Ett skäl 
är att för lite tid har avsatts till detta ändamål och eget initiativ tas sällan av lärare eller 
skolledare. En följd av detta blir att de lokala målen och betygskriterierna skiljer sig 
avsevärt mellan olika skolor och lärare. De flesta elever menar att lärarna delar ut mål 
och betygskriterier, men de anses ofta luddiga och svåra att ta till sig.   

• Generellt har betygsättningen och den kompetens som krävs för detta uppfattats som 
lärarnas ansvars- och intresseområde. För lite tid och stöd har getts till lärarna för 
samtal om lärande och kunskap och för att utveckla kompetens för kunskaps-
bedömning. Detta har lett till att resultatet på skriftliga och nationella prov fortfarande 
är det huvudsakliga betygsunderlaget enligt eleverna.  

• Nästan alla anser att det nya betygssystemet är bättre än det tidigare, eftersom man 
inte jämför elever med varandra och det finns kriterier för vad eleven ska kunna för ett 
visst betygsteg. Generellt vill man dock ha fler betygssteg, eftersom G är alldeles för 
brett vilket leder till orättvisa. Det råder också missnöje bland eleverna som menar att 
det betyg man får är beroende på vilken lärare man har. 

• Beteckningen Godkänd anses positiv på så sätt att man tidigt sätter in stödinsatser 
eftersom alla elever måste nå den gränsen. Däremot har det lett till en ökad 
betygsstress och just uttrycket att inte få godkänd upplevs mer negativt än att i det 
tidigare systemet få en 1:a eller 2:a. Det uppfattas som att man inte godkänns som 
person.  

• Betygsstatistik, över exempelvis antalet elever som inte når betyget Godkänd, 
analyseras inte utan följs upp kvantitativt. Någon djupare analys av t.ex. vilket 
underlag som legat till grund för betyget eller bakomliggande orsaker till skillnader i 
betygsstatistiken görs alltså inte.  
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• Utvecklingssamtalen uppskattas av elever och föräldrar. I de fall de har fått kritik 
handlar det om att fokus borde ligga mer på hur eleven bör lägga upp sina studier för 
att nå målen, än på provresultat och att eleven riskerar att inte nå upp till målen.   

 
Några av utbildningsinspektörernas åtgärdsförslag är att staten behöver se över och tydliggöra 
vissa av bestämmelserna kring betygsystemet. På lokal nivå behövs det tydligare 
ansvarsfördelning, samordning på ledningsnivå och kompetensutveckling för lärare ”för att 
skapa samsyn på betygskriterierna och öka förståelsen och tolkningen av mål- och 
resultatstyrningen”. Dessutom bör skolornas samlade betygsstatistik analyseras och värderas 
för att säkra en likvärdig betygsättning och för att resurser och utvecklingsinsatser ska kunna 
utnyttjas på bästa sätt. (Skolverket, 2000, Kvalitetsgranskning av betygen) 
 
 
Pedagogiskt perspektiv  
 
Per Acke Orstadius anser att ett av de stora hindren för en god kunskapstillväxt i skolan är 
inkompetensen hos dem som beslutar i skolfrågor. Han tar skolministern som exempel och 
menar att han eller hon inte behöver ha pedagogisk kompetens trots att besluten som fattas 
påverkar kunskapstillväxten. Han nämner flera saker som dåliga beslut har lett till, bl.a. större 
klasser/grupper, minskade resurser till stödundervisning, dålig arbetsmiljö och gamla 
läromedel. Men alla dessa åtgärder tillsammans har inte orsakat så stor skada på 
kunskapstillväxten som de graderade betygen har gjort. Orstadius menar bl.a. att betyg 
fördärvar självförtroendet på dem som inte är lika högpresterande och snabba som sina 
kamrater; gör så att läraren får lägga mer kraft på bedömningen av elevernas kunskaper än på 
elevernas lärande och gör så att skolarbetet fokuseras på lättmätta kunskaper som leder till ett 
ytinriktat lärande. Han menar dessutom att betygen ”snedvrider synen på skolans roll och 
eleverna. Betygstänkandet medför en fixering av omgivningens uppmärksamhet på den 
enskilde elevens förmåga att tillgodogöra sig den undervisning skolan ger. Inte på skolans 
förmåga att tillgodose de behov av kunskapstillväxt som den enskilda eleven har.” (Orstadius, 
1996, s 46)  
 
När det gäller betygens urvalsfunktion tycker Orstadius att det vore mer lämpligt att lägga det 
ansvaret på mottagande utbildning eftersom det skulle ge ett bättre resultat om eleverna 
testades på de kunskaper och egenskaper som behövs för utbildningen och det jobb som 
eventuellt följer. Han menar dessutom att samtal med elev och föräldrar, med utgångspunkt i 
iakttagelser och prov inriktade på förståelse och tillämpning av kunskap, om vad eleven gör 
bra och vad han eller hon behöver förbättra, ger långt mer information och motivation än 
siffror eller bokstäver på en betygsblankett. (Orstadius, 1996) 
 
Orstadius hävdar också att elever idag är mer intresserade av vad de får för betyg än av vad de 
lär sig. För att utveckla deras förmåga till reflektion över deras eget arbete och lärande skulle 
man ha systematiska utvärderingar över hur de arbetar, vad och hur de lär sig och vad de är 
nöjda med eller vill ändra på. Resonemang skulle föras över hur de jobbar och lär sig på bästa 
sätt. Han menar att ”om eleverna tar till vana att reflektera över hur de lär sig får de lättare att 
utveckla bra och effektiva strategier för sitt eget lärande. Den studieteknik, som de på det 
sättet tillägnar sig genom insikter, som grundas på egna erfarenheter, är långt värdefullare för 
dem än de studietekniska regler, som du kan informera dem om. ” (Orstadius, 1996, s 109)   
          
Han tror dock att de flesta lärare innerst inne vet att katedergenomgång, läxor och 
faktabaserade prov inte leder till en varaktig kunskapstillväxt.  Men de gör det lättare att sätta 
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betyg. I brist på intressantare lektioner så använder läraren betygen för att motivera eleverna 
att jobba. Han tror att lärare försvarar betygen därför att de skänker dem trygghetskänsla i 
lärarrollen, men undrar hur läraren ska kunna tillgodose kraven om individualiserad 
undervisning när de graderade betygen, ”i rättvisans namn”, omfattar samma och lika många 
mål för alla elever under samma tidsenhet. (Orstadius, 1996) 
 
  
Bengt-Erik Andersson har en negativ syn på betyg och hävdar att en viktig dold funktion hos 
betygen är som utslagningsmekanism som talar om för eleverna hur mycket de egentligen är 
värda. De som får veta att de inte är mycket värda söker uppskattning i andra verksamheter i 
ungdomsvärlden eller i värsta fall i kriminella gäng. En annan funktion hos betygen är att lära 
eleverna underkastelse under makten. Läraren har makten att dela ut betygen och i många fall 
upplevs betygen som orättvisa eftersom de ofta grundar sig på subjektiva bedömningar av 
lärarna. Dessutom är det bara vissa sidor hos eleverna som bedöms och betygssätts vilket gör 
att eleverna formas efter skolans krav, dvs. de som är tillräckligt mjuka och formbara vinner 
samhällets godkännande. (Andersson, Bengt-Erik, 1999) 
 
Ett argument för betyg brukar vara att eleverna behöver få veta var de ligger till. Mot detta 
säger Andersson att de redan vet det och att det oftast är de som är duktiga och redan vet om 
att de är duktiga som vill få bekräftelse. Då är det enligt honom bättre med samtal mellan 
läraren, föräldrar och eleven för att informera om elevens starka och svaga sidor. Ytterligare 
ett argument för betyg är som motiverande kraft vilket enligt Andersson definitivt ger 
underbetyg åt skolan. Är eleverna där för betygens skull, istället för av intresse och för att det 
är roligt att lära sig, betyder inte ett bra betyg efter mycket pluggande att man kommer ihåg 
det man lärt sig. Dessutom anser Andersson att ansvaret för urval borde läggas på mottagande 
utbildning eftersom det är onödigt att alla elever ska mätas efter samma mall redan innan de 
valt utbildningsriktning. Arbetsgivarna tar heller inte grundskolebetygen på så stort allvar 
utan endast vid en första gallring. Han tycker därför inte att det skulle vara någon större 
förlust att slopa dagens betyg. De betyg som skulle vara bra för företag vore betyg i ämnen 
som: kunskapstörst, förmåga att finna ny kunskap, att presentera sökt kunskap, uthållighet, 
självständighet och samarbetsförmåga. (Andersson, Bengt-Erik, 1999) 
  
 
Håkan Andersson (1999) anser däremot att skolan ska ha kvar betygen i någon form och att 
de ska vara kopplade till urvalssituationen. Han menar att betygen som urvalsinstrument kan 
medverka till att skolan mer systematiskt kan styra inlärningen och motivera de studerande. 
Han menar att betygen är en säkrare bedömning än inträdesprov till högre studier eftersom de 
grundas på flera års studier av eleven. Så länge eleverna inte kan gå vidare till den utbildning 
de vill p.g.a. konkurrensen ska betygen vara kvar. De nya betygen har lyckligtvis bidragit med 
en diskussion om vad kunskap är och nu ska läraren enligt styrdokumenten ha betygsunderlag 
som kan bestämma kunskapskvaliteter och kunskapsutveckling över tid. Där är 
portfoliometodiken7 positiv eftersom dess främsta möjlighet är att studera kunskaps-
utvecklingen över tid. Kursen eller studiet av ämnet ska dock inte ske över för kort tidsperiod. 
Han menar att det krävs tid och mer diskussioner om mål, betygskriterier och olika sätt att 
dokumentera kunskapsnivåer, om det nya kunskaps- och målrelaterade betyget ska behållas. 
(Andersson, 1999)    
   
 
                                                 
7 Ett elevstyrt arbetssätt där eleven dokumenterar uppgifter och arbeten den gör i skolan, som efterhand visar på 
kunskapsutvecklingen i olika ämnen.    
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Även Per Måhl menar att det inte räcker med att säga till eleven att det är viktigt att få 
förståelse för att nå ett djupinriktat lärande. Skolan och läraren måste visa med undervisning, 
prov och betyg, vilken slags kunskap som är viktig för att påverka elevers pluggande och 
kunskapssyn. Han vill (1991) ha kunskapsrelaterade betygskriterier som öppet redovisas för 
eleverna, vilket vi idag också har. Om skolan fokuserar kunskapsmålen skulle elevernas 
anpasslighet, utifrånstyrning och betygshets minska menar han. Eftersom undersökningar 
tydligt visar på att betygen har stor påverkan på skolans arbetssätt och elevernas kunskapssyn, 
vill Måhl ha kvar betygen och använda dem som ett pedagogiskt instrument för att styra 
skolans undervisning och provens utformning mot ett kvalitativt, djupinriktat lärande. I den 
politiska debatten menar Per Måhl att skälen som läggs fram för betyg är urval och 
motivation. Mot urval trycker han på att nästan alla ska gå på gymnasiet och man kan även 
väljas in via högskoleprovet. Mot motivation säger Måhl att barn även blir motiverade på 
lägre stadier utan betyg och att det av betyg endast är de starka eleverna som motiveras, inte 
de svaga. Det är viktigt att se på betygens funktion och konsekvenser i skolan, medan det 
politiska perspektivet mer går ut på att betygen är redskap för att åstadkomma konsekvenser 
utanför och efter skolan. (Måhl, 1991) 
 
Vidare menar han att skriftliga omdömen ger ökat utrymme för synpunkter på elevernas 
beteende och därför ska betygen endast spegla kunskaper och praktisk kompetens. Det är 
ytterst viktigt att beteendekriterier inte blandas in i kunskaps- och kompetenskriterier, 
eftersom de då blir omöjliga att diskutera, kritisera eller ompröva. Endast kunskapsrelaterade 
betyg underlättar att utvärdering och bedömning görs efter gemensamma kriterier i enlighet 
med läro- och kursplanernas mål. Betygsstatistik är ett enkelt och bra sätt att utvärdera varje 
skolas effektivitet och de hjälper politiker att påverka och styra skolan mot gemensamma mål 
och likvärdiga kunskapskrav över landet. Sådan utvärdering är nödvändig för skolans 
successiva utveckling till bättre pedagogik och måluppfyllelse till allt fler elever. (Måhl, 
1991) 

 
Precis som Håkan Andersson anser Per Måhl att betyg är rättvisare än inträdesprov eftersom 
de grundar sig på flera års observationer av eleven. Dessutom är elevers och föräldrars 
inflytande beroende av en tydlig och öppet redovisad feedback på i vilken utsträckning eleven 
nått kunskapsmålen. Betygen har också betydelse för urvalet till vidare studier eftersom 
kunskap om elevens förkunskaper är viktigt så eleven inte gör ett felval med misslyckanden 
som följd. (Måhl, 1991) 
 
 
Ingrid Carlgren menar att det talas mycket om att många elever inte når upp till godkänt i 
grundskolan, men det talas inte om vad det egentligen innebär att nå upp till godkänt. Hon 
frågar sig vad det är för slags kunskaper vi har då vi är godkända, och innebär det att vi får ett 
bättre gymnasium bara för att alla elever når upp till godkänt i matematik, engelska och 
svenska? Istället för den ständiga diskussionen om internationella jämförelser mellan skolor 
och om resultat på nationella prov, ser Carlgren hellre en diskussion om vad som faktiskt 
händer ute i de svenska skolorna. Hon tror att debatten i skolan är mer sofistikerad än den som 
förs av politiker och i media, där skolan ofta svartmålas. Det Carlgren vill att man lägger 
tyngdpunkten på vid debatter om kunskapskvaliteten i skolan, är risken med det 
målstyrningssystem som finns i skolan idag; där man sätter upp kunskapsmål som varje elev 
ska nå, utvärderar detta och sedan tittar på resultatet. Det menar hon leder till en oerhörd 
trivialisering av kunskap. En förenklad kunskapssyn, som stämmer med ett tidigare sätt att se 
på skolan som en utbildning: man går dit, får lite kunskap och går vidare, sedan kan man gå 
tillbaka för att hämta lite mer. Denna kunskapssyn borde vi ha kommit förbi, vilken bl.a. leder 
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till att man tror att kvaliteten blir så mycket bättre om alla klarar sig i svenska, matematik och 
engelska. Carlgren anser att vi måste bryta den kunskapssynen och istället börja debattera hur 
en alternativ kunskapssyn ser ut, som mer går att förena med ett bildningstänkande, än ett 
utbildningstänkande. (Gustafson & Utbildningsradion, 1998) 
 
 
Gunn Imsen poängterar bland annat självuppfattningens och motivationens betydelse för en 
lyckad skolgång. En individs självuppfattning påverkas mycket av omgivningen, dvs. av yttre 
signaler. Enligt den amerikanska psykologen Abraham Maslow är behovet av uppskattning 
och en positiv självuppfattning grundläggande behov. Vanligtvis kanske man håller sig borta 
från aktiviteter man är mindre bra i, för att inte behöva känna sig misslyckad. I skolan måste 
eleven däremot vara i minst nio år, p.g.a. skolplikten och där kan det vara svårt att avgränsa 
skolämnena från självuppfattningen. Imsen menar att sambandet mellan självuppfattningen i 
förhållande till ett skolämne och betyget i ämnet klart har dokumenterats. Det finns även 
samband mellan en mer generell akademisk självuppfattning och skolprestationer. Detta kan 
ha att göra med den goda respektive onda cirkeln; bra prestationer leder till positiv 
självuppfattning vilket leder till ännu bättre prestationer, eller det motsatta där dåliga 
prestationer leder till ännu sämre prestationer. (Imsen, 1988) 
 
Vidare pekar Imsen på att det finns inre och yttre motivation. Om man har en inre motivation 
känner man intresse och glädje inför aktiviteten och finner den meningsfull. Vid yttre 
motivation hålls aktiviteten vid liv endast i hopp om en belöning eller att uppnå ett mål som 
egentligen är ovidkommande i sig. Imsen menar att skillnaden mellan inre och yttre 
motivation på många sätt sammanfaller med de viktigaste kännetecknen mellan kognitiv och 
humanistisk psykologi å ena sidan och behavioristisk teori å andra sidan. Gemensamt för både 
inre och yttre motivation är dock att det är en lustfylld erfarenhet eller förväntan, oavsett om 
det är inre glädje inför själva aktiviteten eller hopp om framtida belöning, som är källan till 
aktiviteten. (Imsen, 1988) 
 
I samband med skolan talar man gärna om prestationsmotivation, vilken innebär en önskan att 
utföra något som är bra i förhållande till en eller annan kvalitetsnorm. Behovet av erkännande 
och respekt har både en inre sida, vilken innebär att själv kunna bemästra, en känsla av styrka, 
frihet och en tro på den egna förmågan, och en yttre, social sida där man vill vara någon i 
andras ögon. Prestationsmotivation innebär en positiv inställning till att själv kunna prestera 
och klara av saker och ting och är i första hand inte kopplad till en belöning. Det handlar alltså 
om en inre motivation, inte en yttre. En individ med hög prestationsmotivation försöker göra 
sitt bästa oavsett belöning. Hur hög prestationsmotivation en individ har är ej medfött, utan 
inlärt. En hög prestationsmotivation kan byggas upp med inre eller yttre belöning. Om den 
byggs upp med inre belöning, ett s.k. autonomt framgångsmotiv, ligger tillfredsställelsen i att 
utföra handlingen på ett bra sätt och barnet värderar själv sin prestation utifrån sin egen 
kvalitetsnorm. Om den däremot byggs upp med yttre belöning, ett s.k. socialt prestations-
motiv, ligger tillfredställelsen i att uppnå socialt erkännande. (Imsen, 1988) 
 
 
Niels Rokkjær upplever att man i skolans tradition har en syn som säger att även om barn 
pressas till att göra sitt skolarbete utvecklas de. ”Därför upplever vi att barnen börjar i första 
klass med glittrande ögon, nyfikna och engagerade. Efter ett tag slocknar ögonen, 
nyfikenheten blir till likgiltighet och engagemanget övergår i leda.” (Rokkjær, 1998, s. 4) Den 
pedagogiska traditionen från Rousseau där barnets egen förmåga sätts i centrum ändrade 
många människors syn på uppfostran vilket ledde till att agan avskaffades i skolan och lärarna 
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skulle vara mer jämställda barnen. Trots att barnet sattes i centrum så ändrade man inte 
samtidigt förhållandet mellan barnet och undervisningens innehåll. Skolan förutsätts 
innehållsmässigt vara samhällscentrerad vilket lett till att skolan fortsätter vara meningslös för 
barnen.  
 

”Jakten på ’tips och idéer’ och ’bra arbetsmetoder’ visar att lärarna försöker göra det 
meningslösa meningsfullt, men det är inte möjligt. Nu uppstår nya oöverstigliga problem på 
skolorna. När man inte med disciplin får tvinga barnen att göra det meningslösa, så är det många 
barn som vägrar ställa upp på skolan. Det enda disciplineringsmedel som finns kvar är betygen 
och de verkar disciplinerande endast på de barn som har något att förlora. Ett barn, som själv 
känner att det har gjort allt det kan för att leva upp till kraven men ändå får dåliga betyg, känner 
maktlöshet och reagerar negativt på betygssystemet. Betygen kommer alltid att framställa barnet 
som otillräckligt i förhållande till barn som klarar kraven. I den klassiska folkskolan kunde 
lärarna straffa dessa barn så att de föll tillbaka in i ledet. I dagens skola finns inga medel och 
resultatet blir kaos i klassen.”  (Rokkjær, 1998, s. 58) 
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Metod 
 
Metodval  
 
När jag började planera för mitt examensarbete kände jag mig otillfredsställd med tanken att 
bara göra litteraturstudier. Jag ville även höra vad lärare som är yrkesverksamma just nu har 
att säga om betyg i dagens skolsituation. Därför valde jag att göra kvalitativa intervjuer med 
ett antal lärare.  
 
På rekommendation läste jag två olika metodböcker; dels Den kvalitativa forskningsintervjun 
av Kvale, som främst inriktar sig på kvalitativ intervju, men som även ger en bra bild av hur 
forskning går till, och dels Forskningsmetodikens grunder av Patel och Davidsson. Jag har 
främst valt att följa Kvales sju steg i den kvalitativa intervjun men kommer även att stödja 
mig på Patel och Davidsson.  
 
Varför jag valde just en kvalitativ intervju är dels för att jag inte var ute efter statistik, och 
därmed inte behövde ha en kvantitativ metod, och dels för att få en djupare förståelse för vad 
mina intervjupersoner tycker och tänker. Rent metodiskt kan man i en intervju ställa 
följdfrågor, observera kroppsspråk och attityder. Det ger en mer nyanserad bild av vad 
individer menar. Den kvalitativa intervjun kallas ibland ”ostrukturerad” eller 
”ickestandardiserad” intervju, och med det menas att man inte strikt behöver följa sina 
nedskrivna frågor som ett manus under intervjun. Man kan istället följa upp sidospår eller 
intressanta vinklingar på en fråga som kommer upp under intervjuns gång. (Kvale, 1997)  
 
 
Metodbeskrivning 
 
1. Tematisering  
Vid tematiseringen formulerar man syfte och forskningsfrågor så man vet vad det är man vill 
undersöka. Det är även här den teoretiska analysen sker, dvs. litteraturgenomgången, och 
ämnet för undersökningen beskrivs. Vanligtvis ska man ta reda på vad (skaffa sig förkunskap 
om ämnet som ska undersökas) och varför (klargöra syftet med undersökningen) innan man 
går till hur (metoden). (Kvale, 1997) Men ”…i vissa fall /kan det/ vara lämpligt att […] vänta 
med en mer omfattande litteraturgenomgång till efter undersökningen. Ett alltför grundligt 
och omfattande teoretiskt arbete på förhand kan lätt förhindra upptäckten av ’det nya’.” (Patel 
& Davidson, 1994, s 30) 
   
I korta drag  kan tematiseringen beskrivas så här: 
 

Överblick över inhämtad kunskap 
 

 
Preciserad problemställning/avgränsande av problem 

 
 

Frågeställningar   Påståenden: 
-antaganden 
-hypoteser 
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En hypotes är ofta formulerad i termer av orsak och verkan. Hypotesen blir verifierad eller 
falsifierad. Hypoteser bör vara härledda ur någon teori, medan antaganden endast är ett 
mycket välgrundat påstående om hur verkligheten är beskaffad.  (Patel & Davidson, 1994) 
 
2. Planering  
Redan vid det andra stadiet bör man planera de återstående fem stadierna, med hänsyn till 
vilken kunskap som eftersträvas och vilka moraliska konsekvenser beslut på olika stadier 
kommer att få. När man känner till olika intervjutekniker (om man ska göra en intervju) ska 
man avgöra vilken som är lämplig just i denna undersökning. Man ska även ha tänkt igenom 
hur intervjuerna ska analyseras och resultaten verifieras och rapporteras. (Kvale, 1997) 
 
Om man väl har bestämt sig för att göra en kvalitativ intervju finns det många frågor man bör 
ställa sig. En av dem är: ”Hur många intervjupersoner behöver jag?” Svaret på denna fråga 
beror på syfte, tid och resurser. Om man har ett för litet antal blir det omöjligt att göra 
statistiska generaliseringar eller att testa hypoteser om skillnader mellan olika grupper. Är 
antalet tvärtom för stort går det inte att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna. Kvale 
menar att antalet intervjupersoner i en intervjustudie brukar vara mellan fem och tjugofem. 
(Kvale, 1997) 
 
I tidsplaneringen är det viktigt att ha överblick över hela undersökningen innan intervjuerna 
inleds, man bör alltså skapa sig en bild av slutrapporten redan från början. Dessutom bör de 
analyserande och verifierande momenten föras framåt till tidigare stadier. Bl.a. kan analysen 
underlättas genom att man under intervjun klargör innebörden av de uttryck som används. 
Valideringen (undersöktes det som skulle undersökas) underlättas genom att ställa 
kontrollfrågor under intervjun. Under intervjuernas gång kan man dock få nya perspektiv på 
ämnet och då är det upp till intervjuaren att lägga till frågor, men att samtidigt komma ihåg 
syftet med undersökningen. (Kvale, 1997) 
 
3. Intervju 
Inför, under och efter intervjuerna är det viktigt att fundera på om intervjuerna kan skada 
intervjupersonerna på något sätt. Det är viktigt att materialet är konfidentiellt, alltså att 
uppgifterna i rapporten inte kan avslöja vem intervjupersonen är. Man värnar om 
intervjupersonernas integritet genom att ändra uppgifter som inte är väsentliga för 
undersökningen, som t.ex. namn, ålder, yrke eller kön. Vad man ändrar eller utelämnar beror 
naturligtvis på syftet med undersökningen. (Patel & Davidson, 1994) 
 
Om man har som syfte med intervjun att intervjupersonen ska tala öppet om sina erfarenheter 
och känslor är det viktigt att den känner sig trygg. Intervjuns första minuter är avgörande 
eftersom det är då intervjupersonen får en uppfattning om intervjuaren och om han eller hon 
vågar öppna sig. Man får god kontakt genom att lyssna uppmärksamt och visa intresse, 
förståelse och respekt. Samtidigt måste intervjuaren uppträda obesvärat och vara klar över vad 
han eller hon vill veta. Ju spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för 
att man erhåller spontana, livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida. Men ju mer 
strukturerad intervjusituationen är, desto lättare blir det senare under analysstadiet att 
strukturera intervjun. I halvstrukturerade intervjuer kan en intervjuare, som vet vad hon frågar 
om och varför hon frågar, klargöra innebörder som har betydelse för projektet under 
intervjun. I slutet av intervjun får intervjupersonen chans att ställa eventuellt uppkomna frågor 
till intervjuaren, kanske utan att bandspelaren är på. (Kvale, 1997) 
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Bra intervjuer kräver sakkunskap i ämnet, i intervjuer och i det mänskliga samspelet. Som 
intervjuare kan man vara olika öppen om syftet med undersökningen. Antingen kan man 
innan intervjun förklara syftet och sedan ställa direkta frågor från början, eller så intar man ett 
mer kringgående förhållningssätt; ställer indirekta frågor och avslöjar syftet när intervjun är 
över. Detta beror på om man vill undvika att avslöjandet av syftet i början ska leda till 
medvetet eller omedvetet förvrängda svar. (Kvale, 1997) 
 
En intervju kan antingen vara helt standardiserad, då man har likalydande frågor i exakt 
samma ordning till varje intervjuperson, eller standardiserad i mindre grad. Intervjun kan även 
ha olika grad av strukturering, dvs. i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen 
att tolka fritt, beroende på sin egen inställning och tidigare erfarenheter. Helt strukturerade 
intervjuer lämnar mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara inom och vi kan 
förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. (Patel & Davidson, 1994) 
 
4. Utskrift 
Utskriften är det som tillsammans med analysen tar mest tid i anspråk. Utskriften är en 
förberedelse innan man kan göra analysen; det är då talspråket blir till skriftspråk. Hur 
ordagrant man skriver ut intervjuerna beror på vad det är man undersöker och vilket syfte 
intervjun har. (Kvale, 1997) 
 
5. Analys 
Vid kvalitativa undersökningar vävs resultatbeskrivning och tolkning ofta samman. Det finns 
olika analysmetoder, vilka är mer eller mindre kvalitativa. Vilken som är lämplig beror på 
vilket ämne man studerar och vilket syftet med studien är. Ett sätt som innehåller kvantitativa 
drag är att hitta mönster, teman och kategorier i materialet. (Patel & Davidson, 1994)  
 
6. Verifiering 
Vid verifieringen fastställs intervjuresultatens generaliserbarhet eller reliabilitet och validitet, 
dvs. tillvägagångssättets tillförlitlighet och om det undersöktes som skulle undersökas.  
 
Intervjuns tillförlitlighet (reliabilitet) är i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga och 
även beroende av den eventuella intervjuareffekt som kan uppstå. Den är ett resultat av att 
intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under intervjun, t.ex. med kroppsspråk eller ledande 
frågor, att individerna förstår, medvetet eller omedvetet, vad som förväntas av dem. Att spela 
in intervjun på band ökar reliabiliteten eftersom forskaren får en nästan ordagrann intervju vid 
utskriften. (Patel & Davidson, 1994) 
 
Vid litteraturdelen får man fundera över reliabiliteten hos författarna och i det här fallet tänka 
på vad de har för relation till betyg i nuläget. De kanske var i kontakt med dem när det var ett 
annat slags betygssystem.  
 
7. Rapportering 
En rapport ska fylla två syften: dels redovisa undersökningen och dels utgöra underlag för 
vetenskaplig bedömning av arbetet. Det är därför viktigt att metodredovisningen finns med, så 
en validering av resultatet kan göras. (Patel & Davidson, 1994)  
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Tillvägagångssätt 
 
Under det första steget, tematiseringen, läste jag litteratur om lärande och betyg, för att lättare 
kunna formulera syfte och frågor till ämnet för studien. Jag har dock gjort en kompletterande 
litteraturstudie efter intervjuerna, eftersom där kom upp sådant jag inte tänkt på innan. Jag har 
alltså hållit mig öppen för upptäckten av ”det nya”, vilket enligt Patel & Davidsson kan vara 
positivt. Eftersom jag inte hade någon omtalad teori bakom mina funderingar kring lärande 
och betyg, valde jag att, istället för antaganden eller hypoteser, ställa upp ett antal 
frågeställningar.  
 
Redan innan planeringsstadiet visste jag att jag ville göra kvalitativa intervjuer med ett litet 
antal lärare, för att verkligen få förståelse för vad enskilda individer anser om betyg. 
Dessutom skulle jag bara göra 5-10 intervjuer och därmed inte ha någon grund för 
generalisering eller statistik. Jag valde att intervjua lärare på två olika skolor för att undvika 
att en viss åsikt om betyg spridit sig på en skola. På grund av tidsbrist frågade jag de lärare 
som jag först träffade på i de respektive skolorna, om de kunde tänka sig att ställa upp i en 
intervju angående betyg. Vi bestämde tid och plats för intervjuerna och jag sa att de skulle 
hålla på i ungefär en halv timme.  
 
Intervjuerna genomfördes i ett konferens- eller arbetsrum på någon av de båda skolorna. Jag 
utgick från i förväg uppställda frågor. Intervjuerna var mellan 20 och 40 minuter långa och 
spelades in på band för att utskrift och analys skulle bli så sanningsenliga som möjligt. Före 
intervjun berättade jag att den skulle handla om betyg och dess påverkan på lärande, att jag 
skulle komma att använda bandspelare men att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Jag 
bad om tillstånd att få citera dem och berättade att intervjuerna skulle mynna ut i ett 
examensarbete. Innan intervjun startade gav jag tillfälle för den intervjuade att ställa frågor. 
Två av mina intervjupersoner ville få chansen att läsa sina citat innan jag använde dem i min 
rapport. Och det fick de självklart, trots att jag kände en viss tidspress. Sedan satte jag på 
bandspelaren och intervjun började.  
 
Utskriften gjorde jag så ordagrant jag kunde, eftersom jag ville använda citat i mitt arbete som 
kändes så äkta som möjligt. Jag förändrade deras citat så det mer liknade skriftspråk, men en 
del av talspråket har jag ändå sparat. Medan jag skrev ut intervjuerna i sin helhet kom jag på 
frågor eller vinklingar som jag skulle ha velat ta fasta på mer under intervjuerna.  
 
Jag har valt att analysera mitt material för att hitta mönster, teman och kategorier. Jag gav de 
sex olika analyspersonerna var sin färg. Sedan sorterade jag in vad var och en sa under varje 
intervjufråga. Så att jag hade sex olika svar i olika färg under varje fråga. Sedan försökte jag 
lägga in svaren på frågorna under nya rubriker. 
 
I verifieringen av mitt arbete måste man självklart ha i åtanke att trots att jag spelade in 
intervjuerna på band är det min tolkning av svaren och mina urval bland citaten som speglar 
av sig i resultatet.   
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Metoddiskussion 
 
Eftersom en kvalitativ intervju oftast är ostrukturerad måste många avgöranden göras under 
intervjun. Detta kräver stor skicklighet hos intervjuaren vad gäller kunnande, färdighet och 
hantverksskicklighet. (Kvale, 1997) 
 
Följande citat beskriver mycket väl hur jag kände när jag gjorde mina intervjuer: ”I den 
kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap: det rör sig bokstavligen om ett 
samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av 
gemensamt intresse.” (Kvale, 1997, s 21) Det kändes som om jag och intervjupersonen satt 
och småpratade om ett intressant ämne tillsammans utan att jag för den skull avslöjade för 
mycket av var jag stod i frågan.   
 
Frågemetodik kräver övning, men jag har lärt mig mycket på att läsa Kvales bok och göra 
egna intervjuer. Det blev lättare och lättare mot slutet. Man kan inte lära sig konsten att 
intervjua endast genom att läsa en bok, man måste praktiskt öva upp en färdighet.   
 
Metoden lämpade sig väl eftersom det var lätt att hitta nya vinklingar på problemet som 
undersöktes då intervjun var mer av ett fritt samtal mellan intervjuare och intervjuperson. Jag 
hittade många tankar som jag själv inte tänkt, och som jag nog inte hittat genom en enkät eller 
en helt strukturerad intervju.   
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Resultat 
 
Resultatet har jag delat in i dels en sammanfattning av intervjuerna med lärarna på de två 
kommunala skolorna och dels en sammanfattning av intervjun med skolledaren respektive 
läraren på friskolan.    
 
Intervjuer på kommunal skola 
 
Lärarna som jag intervjuade arbetar på två olika 1-9 skolor i samma ort. Samtliga lärare 
arbetar bl.a. i år 8-9, där man sätter betyg. Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter. Här 
kommer en kort beskrivning av lärarna vars namn är fingerade: 
 
Anna8 är 35 år och tog examen 1991 i matematik, fysik och geografi. Hon har varit 
yrkesverksam lärare sedan 11 år och är just nu lärare i matematik och fysik.  
 
Bosse är 25 år och är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och religion. Detta är andra 
terminen som yrkesverksam lärare i gymnastik på högstadiet. Han har ännu inte satt betyg.  
 
Cecilia9 är 24 år och tog examen julen 2000 i svenska, engelska och svenska som andraspråk 
för år 4-9. Hon har även kompletterat till gymnasienivå i engelska och svenska. Hon har varit 
yrkesverksam lärare i en termin i engelska och franska. Hon har ännu inte satt betyg.  
 
Dagny är 57 år och tog mellanstadielärarexamen 1972 och har även utbildat sig en termin till 
speciallärare. Hon har varit yrkesverksam lärare sedan 1972 och arbetar just nu som 
speciallärare i basämnena svenska, engelska och matematik.  
 
Erika är 25 år och tog examen julen 1999 till Ma/No 4-9-lärare. Hon har varit yrkesverksam 
lärare i 2 år och är just nu lärare i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik.  
 
Frida är 53 år och tog examen 1985 i svenska och religion. Hon har varit yrkesverksam lärare 
sedan 1985 och är just nu lärare i svenska, historia, religion, geografi och samhällskunskap.  
 
 
Allmänt om betyg och betygssystemet 
Alla lärarna, utom Frida, säger vid första frågan (Vad tycker du om betyg?) att det är bra med 
betyg. Hos tre av lärarna (Frida, Anna och Bosse) framgår det att de nya kunskapsrelaterade 
betygskriterierna gör det tydligt för både elever och lärare vilka mål man ska uppnå för att få 
ett visst betyg. Det har blivit enklare att sätta betyg enligt Frida och Anna, än det var med det 
relativa betygssystemet. Däremot tycker de att det är dumt att det är lite olika 
bedömningsgrunder skolor emellan. Trots kursplaner och betygskriterier så har olika skolor 
olika syn, menar de. Vid tiden för intervjuerna är det enligt Frida ett projekt på gång i den 
aktuella kommunen som kallas för MES, där det ska bestämmas gemensamma, mer 
detaljerade kriterier i de ämnen där alla elever måste få godkänt, nämligen matematik, 
engelska och svenska. Dessa skulle redovisas någon gång i januari år 2002.  
                                                 
8 Anna var den första läraren jag intervjuade, och på hennes förfrågan gjorde jag misstaget att innan intervjun 
låta henne skumma igenom frågorna där mina egna tankar kring betyg råkade stå med. Därmed fick hon en bild 
av vad jag anser om betyg, vilket kan ha påverkat hennes svar.  
9 Anledningen till att Cecilias citat är övervägande i resultatdelen är att den intervjun tog dubbelt så lång tid som 
exempelvis de med Anna, Dagny och Bosse. Jag har alltså inte tagit bort mer av vad övriga lärare hade att säga.     
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En negativ aspekt med det nuvarande betygssystemet är enligt Dagny att det är för få 
betygssteg. Ett G är alldeles för brett, det är orättvist mot den som ligger nära ett VG att ha 
samma betyg som en som knappt klarar sig.  
 
Frida berättar att eleverna är väldigt betygsfokuserade redan i sjuan och att vissa av hennes 
kollegor sätter betyg på elevernas arbeten redan då. Kollegorna menar att det är ”falsk 
varudeklaration” att inte sätta betyg i sjuan eftersom både elever och lärare ändå tänker i 
betyg. Men Frida tycker det är fel, eftersom det står i grundskoleförordningen att betyg inte 
ska sättas förrän i år 8. Hon ger ett bra eller okej eller så pratar de om elevens arbete.   
 
Tvärtemot Frida så tycker Anna att man ska ha ett betyg i sjuan, två betyg i åttan och två 
betyg i nian. Hon tror att det är viktigt att redan i sjuan få en bekräftelse på hur man ligger till 
och att det kan minska den här betygshysterin eller osäkerheten första gången de ska få betyg, 
”så det vore kanske bättre att smyga in dem lite tidigare.”  
 
Vad mäter betygen? 
Anna och Erika påpekar att vad betygen mäter beror mycket på läraren; vad denne tittar på 
och hur läraren lägger upp lektionerna. Tittar man på flera saker när man sätter betyg, på 
helheten, och inte bara på proven mäter det förståelsen, vad eleverna har lärt sig. Men de tror 
att det ofta mäter fakta och det som just för stunden har lärts in.  
 
Vid betygssättning tittar Anna på genomgångarna, alltså hur aktiva eleverna är och om de 
försöker, på proven och på lektionsarbetet och försöker bilda sig en uppfattning om hur det 
går för dem. Hon tror att en del tyvärr bara tittar på proven eftersom det är lättast och man 
behöver heller inte ha någon relation med eleven. Hon tror dock att det var fler som gjorde så 
vid det relativa betygssystemet och att de lärarna blir färre och färre.  
 
Erika tittar på närvaro, arbetsinsats, läxförhör, proven och inlämningsarbeten. Hon tittar även 
på det muntliga, hur engagerade de är och hur mycket de förstår. Varken Anna eller Erika 
nämner betygskriterierna men jag tar för givet att det är de som de jämför med, för att se om 
eleverna når upp till målen. 
 
Dagny säger att betyg mäter ambition och även ett visst omfång av kunskaper. Det beror på 
om man bara tittar på prov som endast mäter inpluggad fakta, ”då vet man inte om 
kunskaperna sitter kvar. Det är mycket av det här gammaldags som det var när jag gick i 
skolan också att man bangade in och sedan gick till provet och kräktes upp och sedan började 
man med nästa”. Tittar man på det nationella provet, som visar mer på de grundkunskaper 
man har i ämnet, och på inlämningsuppgifter där det mer gäller att tänka själv, mäter betygen 
”bra kunskaper”. När hon sätter betyg tittar hon framförallt på betygskriterierna, om eleverna 
har tillräckliga kunskaper. Hon ser väldigt mycket under lektioner, test och läxförhör. Hon 
menar att man både i t.ex. matematik och engelska lätt ser om eleverna har förståelse för 
ämnet eftersom det ”bygger på vartannat hela tiden”. De måste ha baskunskaperna för att 
komma vidare och man ser om de kan tillämpa sina kunskaper.  
 
Enligt Bosse mäter betyg dels den talang man har för ämnet, dvs. ens förutsättningar för just 
ett ämne och dels ens arbetsinsats. En elev som har talang för ämnet men som inte gör en bra 
arbetsinsats, får inte högsta betyg. Likaså tvärtom; har du inte talang i ämnet får du inte, trots 
bra arbetsinsats, högsta betyg. Vid betygssättning tittar Bosse på de olika delmoment som 
finns inom kursen men även varje lektion ses som ett delmoment. ”De eleverna som jag ser att 
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varje lektion jobbar och gör sitt bästa halkar ju upp ett steg. Mot dem som jag ser att 
varannan, var tredje lektion skiter i det eller stora delar av lektionerna skiter i det.” Han tittar 
på betygskriterierna och tycker att de ger en väldigt tydlig och överskådlig bild för eleven 
varför han får det betyg som han får.  
 
Cecilia skulle vilja att det mätte både arbetsinsats och alla olika delar i kunskapsutvecklingen. 
Men i och med de målrelaterade betygen handlar det bara om ifall eleven nått upp till målen 
eller inte. ”En del kan ju nå upp till ett mål utan att lägga ned ett finger på lektionerna till 
exempel. De har kanske förmågan att få in språket någon annan stans ifrån. Medan andra då 
som… som kanske kämpar, kämpar och kämpar… och tittar man då på målen så är de kanske 
ganska långt ifrån i alla fall.” Hon tycker trots allt att målen är bra och täcker in helhetsbilden 
i olika delar, men hon menar, precis som Anna och Erika, att det beror mycket på hur läraren 
låter eleverna arbeta med de olika delarna som de ska lära sig om och hur hon sedan testar för 
att se vilka mål de har nått. Cecilia tittar både på betygskriterierna som de har jobbat fram på 
skolan men även på de lokala kursplanerna från skolverket, eftersom de skiljer sig en del, 
framförallt i formuleringar av mål att sträva mot. Dessa jämför hon med vad eleverna har 
presterat. Eftersom det är första gången hon sätter betyg känner hon inte helt säkert om det är 
ett starkt G eller ett svagt VG, utan är noga med dokumenteringen av de olika momenten. Hon 
tycker att det är otroligt mycket jobb.  
 
Frida anser att i ämnet svenska, som enligt henne är ett skapande ämne, mäter betyg 
mognadsgraden hos eleverna; hur de är som människor. När de pratar och skriver uttrycker 
det deras personlighet. Hon menar att det är därför tjejer lyckas bättre i svenska på 
grundskolan, eftersom de mognar tidigare än pojkar. Det har visat sig att flickorna mognar 
tidigare och har bättre resultat på de nationella provresultaten. Medan betygen i SO-ämnena 
mäter mer om man uppnår målen i varje kurs. Men även där handlar det mycket om att man 
resonerar och hur man tänker och hur väl underbyggda ens åsikter är. Frida nämner endast att 
hon tittar på målen i de olika ämnena, och att hon frågar eleverna hur de tycker att de i slutet 
av terminen ska visa att de uppnått ett visst mål.   
 
Varför finns betygen? 
Anna, Cecilia och Erika menar att den enda direkta nyttan som betygen har för eleverna är att 
de ligger till grund för urvalet till gymnasiet. Det är först med gymnasiebetygen som de 
kanske söker jobb och konkurrerar med andra, menar Anna. Cecilia påpekar dessutom vikten 
av att alla elever i Sverige får en likvärdig utbildning; att alla får chansen att lära sig lika 
mycket. Betygen är ett sorts kvalitetsmått. I följande citat kan man dock se hennes tvekan 
inför om betygen är ett bra mätinstrument på kunskap:   
 

…för vår del som lärare så är ju poängen med det hela att eleverna ska lära sig någonting, de ska 
skaffa sig kunskap […] sedan så lär sig vissa ännu mer och vissa lär sig ännu, ännu mer och 
vissa lär sig hur mycket som helst. […] Och sedan så har vi ju betygen som ett slags 
mätinstrument, liksom, för kunskap. Sedan om det är ett fungerande mätinstrument, det tycker 
jag att man kan diskutera. Det är ju så olika på olika skolor… fastän vi har de här målen som 
man har fått ifrån skolverket. Så tror ju inte jag, innerst inne, det kan man inte tänka sig, att det 
är exakt samma krav på alla skolor på eleverna… och ska det vara samma krav på dem? […] 
samhället är ju uppbyggt på att, att alla måste lära sig en viss mängd … till exempel för att få, 
säg ett VG i betyg. Sedan om det verkligen är viktigt eller mindre viktigt… i en personlig 
utveckling, det vet jag inte precis om man kan säga att man… om man diskuterar det. Utan 
betygen är ju bestämda från skolverk och regering, det är ju någonting som vi tvingas jobba 
med. Som något slags mätinstrument.  
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Anna och Dagny anser att betygen behövs för att eleverna vill ha, och ska få, feedback på det 
arbete de gör.  
 
Samtliga lärare i studien tycker att betyg är bra och nödvändigt för att sporra eleverna till att 
jobba i skolan. Utan betyg skulle det bli mycket slappare menar de, och många elever höjer 
sig tack vare betygen. Det verkar dock vara lite svårt för dem att avgöra om det är en morot 
eller piska. Bosse som först säger att betyg sporrar eleverna och får dem att jobba, beskriver 
betygens användning på följande sätt:  
 

…man kan väldigt tydligt använda betyg för att… så att säga hot… inte hota eleverna men alltså 
lyfta fram att de måste skärpa sig, de måste göra det här och det här för att få ett betyg. 

 
Erika säger också att betyg är bra men det märks tydligt att hon egentligen menar att det är ett 
nödvändigt ont:  
 

Jag tycker tyvärr ibland så är det nödvändigt på något sätt. Jag tror att det är ganska bra faktiskt. 
Tyvärr, eller jag tycker att som skolsystemet ser ut nu, hur allting är uppbyggt så… är betygen… 
ja, de är liksom en morot och på något sätt en liten belöning också för eleverna. Och det är ju lite 
torrt fortfarande, eller det är ganska mycket torrt hur det är uppbyggt så där. Jag skulle kanske 
inte vilja arbeta som det är nu, men i och med att det är det, så ser jag det som att det är ganska 
nödvändigt för att de (eleverna) ska… känna att de ska liksom… varför de är här (i skolan) och 
prestera någonting. Tyvärr, tror jag att det är så enkelt faktiskt. 

 
När jag frågar henne varför hon säger tyvärr, får jag följande svar: 
 

Ja, egentligen skulle man ju vilja att alla var här för att det är så himla roligt och vilja kunna lära 
sig saker om alla ämnen och om allting. Och man vill lära sig om precis allting. Men så är det ju 
inte, oftast så tycker man ju kanske att någonting är roligt… och tråkigt och så där. Och om det 
då finns en, en spärr på att jag måste, att det kommer att synas någonting om jag, hur bra jag 
presterar där. Så sporrar det väldigt många.   

 
Frida säger rakt ut att hon helst inte skulle vilja ha betyg, men…  
 

…sedan ser jag ju på ungarna att, särskilt de i nian nu, att betygen är en slags morot för dem, att 
jobba. Att om jag gör det, så får jag godkänt. Om jag inte gör det så blir jag inte det. För där hör 
man ju pratet sinsemellan. Och särskilt för de som inte är så studiemotiverade, så är det här en 
morot än dock, eller om det är piska, jag vet inte… (skratt) Många upplever det nog som en 
piska istället. 

 
Känslor till betygen 
Erikas första uttryck inför att sätta betyg är ”Åhh, stor ångest!” Men hon ändrar sig till att 
säga att hon tycker att det är ganska jobbigt. Speciellt när hon vill ta hänsyn till om en elev 
mått dåligt och haft det jobbigt hemma eller liknande, men ändå måste sänka betyget eftersom 
det är terminsbetyg och man, som hon uttrycker sig, måste ”följa lagarna”. Vid ett annat 
tillfälle nämner Erika att hon tycker att det känns olustigt att sätta betyg, men att eleverna tror 
att man som lärare är maktlysten och njuter av att bestämma.  
 
Anna känner ingen som helst ångest inför att sätta betyg, utan tycker att det är ganska lätt. 
Frida däremot känner ”stor vånda”, speciellt när eleven inte når upp till ett G i kärnämnet 
svenska, där man måste bli godkänd för att få komma in på gymnasiet.  
 
Dagny tycker också att det är jobbigt att sätta betyg på dem som inte når upp till G men som 
ändå har kämpat. ”Det enda jag har emot betyg det är de här eleverna som är väldigt svaga 
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som inte kan prestera ett godkänt. Och för dem är det väldigt förnedrande att känna att man 
inte har den kapaciteten. Men det är så få elever som inte kan det, de flesta som inte får 
godkänt, de är slappa orkar inte, många är skoltrötta. Så att jag tror att det är bra för många att 
betygen finns.”  
 
Bosse och Cecilia har aldrig satt betyg ännu och de säger båda två att deras tankar kretsar 
mycket kring vilka betyg eleverna ska få. Det jobbigaste enligt dem är att sänka elevers betyg 
eller att veta att de inte kan ge det betyg en elev satsar på. Båda två har tagit över klassen i 
ämnet efter en annan lärare och ser det som ett problem att behöva sänka en annan lärares 
redan satta betyg. Cecilia uttrycker det så här:  
 

Då börjar man ju tänka ”Jaha, är det jag som har ändrat metoderna eller så, eller jobbar vi 
annorlunda nu än vad de har gjort innan och har det då inneburit några problem som gör att de 
inte… klarar av det på samma sätt”.      

 
 

Betygens påverkan på elevers lärande och kunskapssyn 
 
Sporre/Sänkning 
På frågan vad betygen har för påverkan på elevernas kunskapsutveckling tänkte samtliga 
lärare först och främst på betygen som en positiv, drivande kraft. Utan betyg skulle eleverna 
inte jobba i skolan, menar de.    
 
Anna tror utan tvekan att det är en sporre ”för kanske 99 % av eleverna” att arbeta för ett 
högre betyg. Hon säger också ”Sedan finns det ju alltid de som känner att de inte klarar 
någonting och får kanske streck i alla ämnen, och det kan väl inte vara någon sporre direkt. 
Samtidigt som man kan få svart på vitt att det här klarar inte jag och då vet man vilka insatser 
man kan kräva att få då. Och var man ska sätta in stöten.” Men hon tycker att betyg är 
naturligt eftersom man på ett sätt betygssätts överallt, t.ex. i arbetslivet. Hon tror inte att det 
bara är betygen som motiverar eleverna till att jobba i skolan, men ”de är en respons på att 
man kanske har kämpat och lärt sig. Det är ju deras bekräftelse på att det har gått bra. Det 
syns, för det står skrivet.”   
 
Bosse anser också att betygen påverkar lärandet positivt eftersom det kan vara en sporre, men 
även negativt eftersom ”att når man inte upp till G så blir det liksom en uppgivenhet och då 
kanske man skiter i det”.  
 
Likaså Cecilia tycker att det för många är betygen som är drivkraften, eleverna jobbar för att 
nå ett bättre betyg. Hon nämner att lärarna på skolan har talat mycket om vad som skulle driva 
på eleverna om de inte hade pressen att de i alla fall måste bli godkända. Hon menar att man 
måste ha mål att kämpa för i livet, som familj och jobb, men man måste även ha mål i skolan. 
Men hon menar också att det kan vara ett hinder för många. ”Om man inte når upp till 
godkänt. Om man inte har den kapaciteten och man kämpar, kämpar och kämpar… då är man 
ju misslyckad. Kanske i nästan alla ämnen i skolan, i nio års tid då, när man ska börja i 
gymnasiet. […] Jag är misslyckad och kan inte och… då är det ingen idé att jag kämpar 
längre.” Hon menar, precis som Dagny, att många av dem som inte når upp till G helt enkelt 
är lata och inte bryr sig eftersom de kanske inte orkar eller inte har som mål i livet vad de ska 
göra på gymnasiet och vad ska de skaffa sig för jobb. Samtidigt menar hon, precis som Erika, 
att det är många som har problem hemma eller utanför skolan ”som gör att man, nä, man har 
inte möjligheten helt enkelt, att sitta ner i skolan och ta till sig någonting. Och för de eleverna 
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så kanske inte betygen är någon vidare grej.” Hon anser att det är svårt att veta vad man ska 
göra med dessa elever. Det är större press på dessa elever idag, när de måste nå upp till G för 
att komma vidare, men även lärarna får större krav på sig, eftersom de måste se till så alla 
elever klarar gränsen. Hon tror att betygen ettor och tvåor gav en chans för lärarna att inte 
engagera sig i eleven. Så hon tycker att det är bättre nu eftersom man går i skolan för att lära 
sig någonting.  
 
Även Frida tror att en del elever blir nedslagna när de märker att de inte klarar målen, 
samtidigt som andra blir sporrade av det och tänker: ”Nu minsann ska jag visa att jag kan, det 
här var ju inte rättvist!” Hon tror att betygen är väldigt viktiga för eleverna, viktigare än för 
lärarna. Hon tror att betygen påverkar vad de tycker är roligt och inte, motivationen är A och 
O i allt skolarbete. Får eleven bra betyg är det en sporre, medan om de känner motstånd och 
betygen inte visar att de kämpar, är de inte det.  
 
Lärande som en process 
Betygen ger en viss påverkan på elevers, och kanske även vissa lärares, kunskapssyn. Frida 
och Cecilia uppmärksammar att eleverna har svårt för att se lärandet som en process; något 
som växer fram med tiden. Frida uttrycker det som att…  
 

…man blir inklassad i en fålla; du har ännu inte nått målen. Även om vi inte har icke godkänd på 
vårt stadium, så uppfattar eleverna det så. Det tycker jag är lite synd. För även om man kanske 
inte når målen i åttan, så är det inget som säger att man inte kan göra det i slutet när man går ut 
nian. Men då har man redan klassat ungen i åttan, jaha, du har ett streck, eller en stjärna som det 
ser ut i betyget idag. Det man märker på dem, som inte klarar sig, det är att de på något vis 
tappar modet och tycker att det är ingen idé, och jag är ändå inte godkänd… 

 
Cecilia säger att det märks på elevernas nervositet kring enskilda uppgifter och prov, att de ser 
dem som avgörande för vad de får för betyg.  
 

…de ser inte helheten i språkutvecklingen. Att någonting kanske tar längre tid… att göra än bara 
den här uppgiften. Det kanske är den här uppgiften och sedan om någon vecka så är det en till 
som bygger på och… så det blir… det blir väldigt hackat för dem. Själv så känner man att… att 
det är så många delar som väger samman i ett betyg. Och framförallt så är de ju jätte fokuserade 
på proven. Det är så himla viktigt för dem hur det går på proven. Jag har nog inte riktigt själv 
den inställningen att de proven vi har haft, att det är det som ska avgöra betygen. Och prov testar 
ju olika delar… i språkutvecklingen och det har ju inte eleverna förmågan att se riktigt kanske, 
att man har testat en sak, utan de tror ju att ett prov täcker allt och det de får in där liksom, det 
ska vara deras betyg. 

 
Betygs inverkan på elevernas kunskapssyn 
Cecilia påpekar att hon som lärare måste hjälpa eleverna att nå det betyg de vill. Eleverna är 
så fokuserade på att få bra betyg inför gymnasiet att de glömmer bort att de, samtidigt som de 
strävar efter ett högre betyg, faktiskt lär sig mer. Hon menar att betygen inte gör så att: 
 

…eleverna känner att… ’Jag kan så här mycket!’ Det är ju det som jag tycker är tråkigt. Jag 
tycker ju inte att eleverna förstår det här att om du har ett G då kan du alla de här sakerna som 
står i målet, det är det viktiga. Att du kan det där, att du kan använda dessa för att bygga på och 
komma vidare. Det tycker inte jag riktigt att eleverna greppar utan ett G för dem räknar de om i 
sin tabell så att de ska få det här snittet och se vilken linje de kommer in på, på gymnasiet. Så är 
det ju, tyvärr.  
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På skolan där Cecilia arbetar håller de på att startar upp ett portfolioarbete10 för att få eleverna 
att förstå att de faktiskt lär sig i skolan Hon säger inte rakt ut att portfolion skulle kunna 
ersätta betygen, men hon talar mycket varmt för det som arbetssätt:  

 
…det ska vara ett sätt för eleverna att se då… att mer tänka på hur man arbetar och hur man lär 
sig och vilka metoder man använder själv […] och på det viset se att det faktiskt är en utveckling 
som man går igenom att det är den som är den viktiga. Det tror jag, det är nog ett bra sätt för att 
göra eleverna mer medvetna om att det är kunskapen som är den viktiga här i skolan. Att man lär 
sig olika saker. Men också då att man lär sig på olika sätt och i olika takt. […] Vi jobbar på olika 
nivåer, alla har kommit olika långt, har lärt sig olika saker och är olika bra på olika delar och så. 
Det viktiga är att var och en får chansen att utvecklas på sin del eller sin bit.  

 
Även Dagny anser att eleverna i grundskolan inte ser nyttan av det de lär sig i skolan: 
 

…någon form av belöning måste man ju ha, man måste ha någon drivkraft, för jag tror att barn, 
för det räknar jag med att de är ända upp till grundskolans slut, de … ser ju inte det här att: oh, 
jag får så mycket kunskaper, det kommer jag att ha nytta av när jag börjar gymnasieskolan och 
ute i livet. De ser det inte så, utan de måste få belöningar med en gång för att de ska bli 
motiverade.  
I: Tror du att man skulle kunna förändra den synen hos barn? Att de skulle kunna se det som du 
sa, att kunskaper är bra för livet? 
IP: Nej, det tror jag inte, för de är mycket för omogna och unga för att se det i ett längre 
perspektiv. Barn lever väldigt mycket i nuet. Nej, det tror jag inte på. Men, det är klart att det 
kanske skulle finnas andra typer av belöningar som skulle vara lika effektiva, det vet jag inte.   
 

Frida talar också om hur eleverna är fokuserade kring betygen, istället för att se kunskapen 
som det viktiga.  

 
För jag vill ju inte… jag är emot sån här fakta, slå in så här och bara rapa upp. Jag försöker 
undvika det. Utan att de ska se kunskapen i sitt sammanhang. Och att de kan utvecklas som 
människor utifrån det. Och reflektera vill jag gärna, men jag kommer ju… (skratt) jag tycker, jag 
når ju aldrig det riktigt. Bara med några. Ja, men det är ju det jag strävar mot hela tiden; att de 
ska se att de gör det här för sin egen skull, inte för någon annans. Inte för mig och inte för 
betygens, utan de går i skolan för sin egen skull. Ja, för att utvecklas som människa.  

 
Ytinlärning 
Många av lärarna har nämnt att betygen även har en påverkan på kunskapens kvalitet. Bosse 
påpekar att betygen kan orsaka stressläsning inför prov och olika uppgifter, så det blir ett 
ytinriktat lärande istället för ett djupinriktat. Men han menar att så är det även på gymnasiet 
och i högskolan.  
 
Erika är dock positiv och tror att betygen kan göra så eleverna läser mer än om betygen inte 
fanns och då leder det oftast till att man lär sig mer. ”Men… men sedan så finns ju alltid det 
här, liksom att, man läser utan att förstå och det kan man få bra betyg för med. Så det är en 
liten hake där kanske.” Hon anser att det i matematik, men även i fler ämnen, är lätt att se om 
eleverna verkligen förstår eftersom allting bygger på varandra. Däremot anser hon att biologi 
innehåller olika delar som inte hänger ihop med varandra, så det är ”ett rent plugg-ämne som 
det hette förr”. Förutom att betygen motiverar elever till att jobba, tror hon även att 
motivationen har med personlighet och uppfostran att göra.  
 

                                                 
10 Se förklaring i fotnoten s 24 
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Precis som Erika tror Dagny att en elev som vill få ett bra betyg pluggar mer och därmed lär 
sig mer än om den inte pluggat. Samtidigt säger hon att ”det är klart att en del kunskaper har 
man ingen nytta av och andra har man nytta av”. Eleverna blir alltså mer ambitiösa av betyg, 
för trots att de slarvar väldigt mycket med vanliga läxor, så läser alla på när det är prov. ”Och 
man lär sig ju i alla fall en del på det där, för då är det ju det viktigaste man har lärt sig under 
en längre period.” En nackdel kan vara att ”om man sitter och pluggar på till ett prov, då vet 
man inte om kunskaperna sitter kvar. Det är mycket av det här gammaldags som det var när 
jag gick i skolan också att man bangade in och sedan gick till provet och kräktes upp och 
sedan började man med nästa. Det är ju egentligen inget bra sätt att lära sig, att få kunskaper. 
Utan det man får bra kunskaper av det är ju sådant som man… att man har en grundkunskap, 
och sedan att man själv skaffar sig kunskaper, söker sig kunskaper. Ett mer elevaktivt 
arbetssätt. Mer, kanske, problembaserad undervisning.” 
 
Individualisering 
Cecilia ser svårigheten att individualisera när alla elever måste nå samma mål för att få 
godkänt.  

Sedan är ju barnen så himla olika, en del utvecklas jätte fort, en del tar lång tid på sig och just 
det här att de är så olika bra på olika saker. Vissa är så himla bra på att prata, det kan ha världens 
diskussioner sedan ska de skriva, då är det jätte svårt direkt. Eller så är det tvärtom. Och en del 
är bra på att läsa och... ja, det är lite jobbigt det där. Om man då inte når alla målen, t.ex. om 
man har ett mål, man ska kunna tala, läsa och skriva på den här nivån till exempel. Om man når 
två av målen är man inte godkänd då längre? Om man är duktig på något kan det kompensera att 
man är svagare på någonting annat? Ja, det är svårt med individualiseringen. Eftersom de 
fortfarande på högstadiet, vissa barn de är som, de är ju tonåringar, men de är ju som barn 
allihopa. En del vill sitta ute och gunga på rasterna, de är som mellanstadieelever, en del är hur 
vuxna som helst, de för debatter om feminism och är jätte engagerade i politik… Det är ju så 
sådan stor skillnad på dem på högstadiet. Och att riktigt då säga att alla måste nå exakt samma 
mål… jag vet inte?  

 
Erika talar om hur olika fort elever förstår ett område i skolan ”för en del […] tycker jag är 
sådana att bara jag har berättat någonting så fattar de, medan andra, det lär man sig sedan, de 
behöver verkligen, kanske fem veckor plus att de kanske har börjat läsa på provet innan de 
börjar haja. De behöver tid på sig.” Hon nämner också pubertetens inverkan på intresset för 
skolan, speciellt ”i åttan är de ofta väldigt förvirrade av vilka de är och vad de gör här och det 
här med tjejer och… det är så mycket annat så… Sedan i nian börjar de mer lugna ner sig och 
kunna tänka framåt och så.” Då menar hon att de ofta går in för skolan igen, eftersom de 
tänker på slutbetyg, gymnasiet och framtida jobb.  
 
 
Annat bedömningssätt 
 
Tester, intervjuer och utvecklingssamtal 
Frida påpekar att vissa partier vill ha betyg redan från första klass, men att hon inte tycker att 
det behövs eftersom de har så väl genomtänkta utvecklingssamtal. Det hon tror skulle behövas 
ännu mer är elevens medverkan i bedömningen. Hennes skola har börjat med att eleverna 
utvärderar sig själva i varje ämne, som ett underlag vid utvecklingssamtalen. Hon anser att 
eleverna förvånansvärt ofta har självinsikt. Hon menar att man istället för betyg kanske skulle 
kunna avsluta hela grundskolan med ett slags utvecklingssamtal, inför kommande år. Eller så 
kunde man, som det redan är nu vid intagning till vissa gymnasieprogram eller 
universitetsprogram, ha tester och intervjuer där man tittar på olika slags utvecklingar, både 
kunskapsmässigt och socialt eller personligt. Hon tror också att studievägledaren skulle ha 
mycket större roll än idag.  
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Skriftligt omdöme 
Ett alternativ till de graderade betygen är enligt Anna skriftliga omdömen, men hon anser att 
det skulle ta alldeles för lång tid. Speciellt för de lärare som kanske har runt 200 elever. Erika 
tar också upp skriftliga omdömen, eftersom hon tycker att man även ska beskriva personens 
sociala kompetens och inte bara ämneskunskaperna. ”jag har ganska många elever som jag 
tycker är kanonelever, som verkligen vågar stå för vad de säger och kan säga till andra och är 
riktigt goa kompisar. Och sedan får de slita hur hårt som helst för att få ett G, och G är ju 
knappt någonting värt. Det viktigaste är ju egentligen att man är en god, social, trevlig 
människa som ställer upp för alla andra. Men det kommer ju aldrig synas någonstans i 
betygen.” Hon hänvisar till en flicka som bytt till skolan från en friskola: ”de hade ju skrivit 
bara hur man arbetade och ungefär hur man låg till i de olika ämnena, de hade inte betyg. Och 
det gav en väldigt bra bild faktiskt hur de hade beskrivit hur hon arbetade och så där. Man 
bara: Jaha, okej, hon är en sådan. Hennes bra ämnen är de här och så där. Det syntes ju direkt. 
För eleverna är ju faktiskt, de uppträder ju ganska olika, men hos olika lärare.  
I: Så du menar att ett betyg det visar inte riktigt, hur och vem de är? 
IP: Nej. Det visar ju faktiskt ganska lite egentligen.”  
 
Klartecken för nästa år 
Bosse anser att man måste ha någon slags kontroll på att eleverna lär sig:  
 

…man ska ha ett godkännande eller ett icke godkännande för att folk inte ska gå från grundskola 
till gymnasiet utan någon som helst koll. Och att det ska bli en tolvårig grundskola. Någonstans 
måste det finnas någonting, ett klartecken i alla fall… du ger ett klartecken för gymnasiet eller 
vidare. Och om vi skulle införa något sådant då skulle man ju kunna ha ett klartecken i åttan om 
man vill gå vidare till gymnasiet. Alltså, så att säga, då behöver man inte hindras av ålder längre 
utan då skulle man kunna hoppa över kanske, vad vet jag. Men någonting måste finnas, ett 
klartecken, så att man inte låter de svaga eleverna fortsätta uppåt i systemet utan att… någon gör 
någonting. Och det sker redan idag. Men skulle vi ta bort betygskriterierna och inte ha någonting 
då skulle det explodera, tror jag.     

 
Målstyrt utan betyg 
Cecilia tror att det säkert går att ta bort betygen, bara man har kvar uppnående- och 
strävansmål. ”Sedan att […] vissa mål hör till vissa betyg, det är ju något man har hittat på”. 
Hon ser dock ett stort problem i hur urvalet till gymnasiet skulle gå till utan betyg:  
 

det kräver nog en hel omorganisation, om man inte skulle ha betyg. Dels hur vi jobbar här på 
skolan, men så liknande då… ja, hur ska det bli rättvist liksom, över hela landet när eleverna ska 
vidare upp till gymnasiet och till högskola. Det är ju där betygen spelar roll.” […] ”Men jag 
menar det finns ju skolor som inte har betyg, så att… Som t.ex. det finns ju som olika friskolor, 
som XXX friskola11, de har ju Waldorfpedagogiken. De satte inte betyg på sina elever, men 
sedan blev de tvungna att göra det för att eleverna skulle kunna komma in på gymnasiet då, i 
slutet på årskurs nio. Men det var ju inte betygstyrt under tiden de gick i skolan. Utan där var det 
ju målrelaterat. 

 
Hur skulle skolan förändras om betygen togs bort? 
 
Nya arbetssätt 
Frida, Dagny och Erika tror att de definitivt skulle kunna arbeta på ett annat sätt om de inte 
behövde sätta betyg. Även Bosse och Cecilia verkar se att arbetssätten på sikt skulle kunna 
förändras. Anna tror däremot inte att arbetssätten skulle förändras, eftersom målet fortfarande 
skulle vara att eleverna ska lära sig saker.  
                                                 
11 Det var från intervjun med Cecilia jag fick idén om att intervjua lärare på friskolan hon nämnde.  
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Fler skulle slappa 
Anna tror att utan betyg skulle många elever slappa mer än vad de gör nu, speciellt de 
skoltrötta, och därmed skulle skolan tappa fler elever än vad den gör idag. Hon tror dock att 
de flesta eleverna ändå skulle fortsätta att läsa för sin egen skull.  
 
Fortfarande någon slags kontrollfunktion  
Bosse och Cecilia nämner att kravet på att ställa upp mål och kontrollera att eleverna når dem 
fortfarande måste finnas. Men att det går att nå kunskap utan betyg. De säger också att om 
man tog bort betygen idag, skulle kvaliteten sjunka drastiskt, och att det skulle kräva andra 
arbetsmetoder, helst ända från den dag eleverna börjar i skolan. På sikt skulle det nog fungera 
att ta bort betygen.   
 
Annan motivation 
Bosse talar om varifrån motivationen skulle komma om man inte hade betyg: 

 
Den motivationen tror jag skulle komma utifrån, i så fall va, att man skulle ha en mycket tätare 
och bättre elevkontakt mellan lärare och elev. Att man har då ett förtroende… som gör att… 
mellan elever också va, att man kan få responsen. Det är precis om man jämför om man spelar i 
ett fotbollslag, du får aldrig ett betyg där, ändå så jobbar du och ger järnet för varandras bästa. 
Och skulle man då göra det i en situation… utan betyg, så skulle ju… det vara det ideala liksom 
att det, det skulle kunna vara att man jobbade för varandra, för att man vill lära ut till andra för 
att man själv vill lära sig, men för att man vill visa för sin lärare att man vill och att man kan. 
Men den grejen bygger lite på att man är där frivilligt, att alla moment är, gör man för att man 
vill bli bättre för att det här är jätte kul. Och där är inte skolan. […] Dit skulle man kunna 
eftersträva och dit skulle man kunna nå att man hittar den moroten istället att man som grupp, 
med läraren som ledare då, får nya mål som man kan eftersträva. Och därigenom lyfta gruppen 
och så. Men, dit är det långt… väldigt långt. 

 
Dagny tror att det måste vara mycket mer eget ansvar för att det ska finnas en motivation och 
en drivkraft för eleverna att vilja lära sig. ”Och en sådan skola skulle jag, för elevernas skull 
vilja att det kom så småningom, och det tror jag att det gör”. Dessutom tror hon att det kräver 
att alla som vill får komma in på gymnasiet. ”Att det finns en plats för alla.”  
 
Kunskapen och lusten i centrum 
Frida tror att lärandet i skolan skulle bli mer lustfyllt utan betyg. Hon menar att som det är nu 
är allt så fixerat kring betygen, eleverna glömmer bort att det är kunskapen i sig som är det 
viktiga. Dessutom skulle kanske den enorma pressen försvinna som eleverna upplever av att 
de ständigt måste åstadkomma. ”Och det är därför jag tycker att det är roligare i sjuan för jag 
tycker att jag kan göra saker och ting lite roligare. Än att ständigt ha det här att det här ska 
bedömas utifrån det och det och det och det…” Hon tror att eleverna bättre skulle förstå att de 
lär för lärandets egen skull, om de inte fick betyg.   

 
Mindre tidspress 
Erika känner att hon skulle kunna arbeta mindre tidspressat utan betyg:  

…i sjuan sätter man ju inga betyg och jag jobbar lite annorlunda där än jag jobbar i åttan och 
nian. […] samtidigt som man är lite rädd, så tror jag inte man ska vara så rädd för att ibland 
säga: ”Nej, det där struntar jag i och gör mer av det här” Så känner man, för det är så himla tätt 
vad man ska hinna med och vad det står att man ska få med och de ska ha betyg på det och det 
och det… De ska kunna det och det och det… Men om man har lite mer… fritt då går det att 
göra mycket mer av ämnena, om man inte har någon tidspress. Då skulle jag nog ändra lite mer, 
det skulle blir mer… lite fördjupningar […] om man inte har den här… tidspressen, som det 
faktiskt är, som betygen innebär, så gjorde man ju lite mer labbar och de kan få lite mer fria 
händer att hitta på egna experiment. Man kan stanna upp vid en sak ganska länge. Jag förstår 
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inte hur de har tänkt, de som trott att man ska hinna med alla de här områdena på ett år, det är ju 
helt sanslöst.  

 
Inte heller Frida skulle ”driva saker och ting lika hårt, tidspressat så. Utan saker och ting ska 
ju få ta den tid det tar på något vis. Och den eleven kanske inte skulle behöva lämna in 
recensionen just den terminen, utan det kunde ju vänta till nästa. Men så är det ju inte idag, 
utan det måste bli klart till betygsättningen och så. […] Och det är ju för att det ska vara så 
rättvist som möjligt, för eleverna.”  
 
      
Tror du att det finns någon risk med en betygsfri12 skola? 
 
Eleverna börjar slappa 
Samtliga lärare tror att den största risken är att eleverna inte skulle bli motiverade till 
skolarbetet, att de skulle börja ”slappa”. Anna och Dagny uttrycker det som att eleverna 
behöver få en bekräftelse på vad de gör. Det skulle även kunna ges genom skriftliga 
omdömen eller beröm, men de tror att ett betyg tas på större allvar och är mer ”på riktigt”.  
 
Betygens betydelse för föräldrar 
Erika menar att elever som får ett sänkt betyg, verkligen skärper sig eftersom det ”är inte 
roligt att gå hem med (betyget) till mamma och pappa”. Även Dagny nämner betygens 
betydelse för elevernas föräldrar. Hon menar att föräldrar är konservativa och att de värderar 
sådana saker som var aktuella för dem när de gick i skolan. Om eleverna bara skulle komma 
hem och säga att de ”fått beröm” skulle det inte värderas lika högt. 
 
Det behövs ett rättvist mätinstrument  
Cecilia ser risken att det utan betyg blir svårt att hålla löftet om en likvärdig skola och en 
skola för alla. Hon tycker att man måste ha någon typ av jämförande mätinstrument för att se 
att det är rättvist. Dessutom måste man fortfarande ha mål, annars finns det ingen mening med 
att gå i skolan. Eleverna måste lära sig och man måste specificera vad de ska lära sig. 
Däremot borde vägen och takten för att nå målen få variera.  
 
Bosse ser en risk med att ett skolsystem utan några kontroller kan leda till att eleverna går 
igenom grundskolan utan att direkt få några kunskaper med sig. 
 

    
Vad krävs för en ”betygsfri” skola 
Dagny, Bosse, Cecilia och Erika menar att man måste förändra skolan från grunden för att 
kunna ta bort betygen. Dagny menar, precis som de övriga lärarna, att om man skulle slopa 
betygen på studs, skulle inte eleverna, även om de inte visste att det fanns betyg, jobba av 
egen drivkraft. ”Inte när vi har en sådan här skola som är uppbyggd på det här sättet, som man 
har haft ganska så snarlik sedan jag gick i skolan.” Hon tror att det skulle behövas en ny 
läroplan och nya kursplaner om man tog bort betygen. Hon tror även att skolan måste ha nya 
arbetssätt och ny metodik. Hon tror mycket på att eleverna måste få ta mer eget ansvar och 
hon jämför med ett omtyckt program som heter ”sam-tvärs” på en gymnasieskola. Där har 
eleverna beting, tar eget ansvar och gör mycket egna arbeten. Hon säger att undersökningar 
visar att de eleverna har bättre kunskaper än de på traditionellt samhällsvetenskapligt 

                                                 
12 Detta tolkade vissa lärare som att man inte skulle ha någon slags bedömning alls av eleverna, medan jag med 
betyg menade graderade betyg.  
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program. Hon tror dock att detta arbetssätt är svårt för de elever hon arbetar med, de som har 
svårt för sig. Hon menar att de måste ha mycket styrning och struktur, har de ingen som driver 
på dem får de inget gjort. Andra arbetssätt hon nämner är att man läser ett visst ämne under en 
period.  
 
Bosse tror att en skola utan betyg inte skulle förändras i själva upplägget vad gäller kurser, 
och lärarna skulle fortfarande behöva kolla så eleverna når upp till målen.  
 

Men jag tror att det skulle behövas en stegvis förändring där eleverna… utbildas i att inte sträva 
efter betyg, utan att man når efter, det finns andra morötter eller andra… att man har en hel 
mentalitetsförändring helt enkelt. […] 
I: Lärarna då? 
IP: … Det gäller givetvis lärarna också, det krävs en mentalitetsförändring på alla plan.  
 

Cecilia tycker att det verkar väldigt svårt att ändra på något som är uppbyggt på systemet att 
man ska ha betyg, ända upp i gymnasiet och högskolan.  

 
…om man tar bort betygen så måste det ju vara en… en jätteprocess. […] Så att det skulle nog 
kräva liksom, ett helt annat typ av tankesätt eller… och ett helt annat sätt att arbeta, än vad vi har 
här och nu. Här är det trots allt, det är ju en ganska traditionell skola eller så, vi har ju ingen… 
ingen speciell pedagogik så, som vissa friskolor har till exempel eller så, så att… på det sättet så 
tror jag att det skulle nog falla ihop om man tog bort betygen. […] jag känner själv att, det är 
inte så här jag vill jobba… resten av livet eller så. Det är inte riktigt det här jag tror på, att det 
här är grejen för att… att lära sig saker, utan... lite nya saker som man hör talas om att de kör på 
andra skolor, det känns ju betydligt mer… lockande. […]  

 
Hon hänvisar till arbetssätt som låter eleverna arbeta mer temainriktat, individualiserat och i 
egen takt och som dessutom är friare från timplaner.  
 

Det är sådant man tänker på. Men samtidigt så är man ju ganska ny eller så, man känner att man 
måste nog testa olika saker innan man vet var man hör hemma, för man vet inte riktigt vad det är 
man, man söker efter, eller så. Vad det är för skola man skulle vilja jobba på. […] Jag vill inte 
bli den där (läraren) som jag hade när jag gick i skolan, det känns inte… det är så länge sedan, 
det måste man lämna bakom sig. Testa nya saker.  

 
Det är enligt Cecilia svårt för lärare att ändra sitt arbetssätt och det kräver ett bra arbetslag att 
bolla idéer med.  
 

Men vi (arbetslaget) har ju börjat föra de här diskussionerna i alla fall att, att vi kanske måste… 
revolutionera (talar teatraliskt) vårt arbetssätt är det en del som säger och vi har börjat diskutera 
lite olika saker och folk kommer med… ja förslag från… ja ”Så här var det på en skola som jag 
jobbade i…” t.ex. då. Klart, om många är intresserade av det så tror jag säkert att det skulle vara 
möjligt, men det krävs nog att man, man måste jobba väldigt mycket tillsammans med de andra 
lärarna. Så att bara sitta själv och ändra på någonting, det ger liksom ingenting… eller jo, det ger 
ju en del men om man ska tänka på hela inlärningssituationen för eleverna så måste man nog få 
med alla ämnen.  

             
Erika skulle gärna ta bort betygen men anser att det då krävs en förändring av skolan:  
 

Nej, tyvärr alltså, jag skulle gärna se att man tog bort betygen, men då får man ändra skolan 
först. För annars tror jag att väldigt många bara skulle strunta i saker och ting. Och då är det ju 
precis som om vi är någon lag, ja, vi bestämmer, helt enkelt och så är det ju… tyvärr just nu. 
I: Lärarna bestämmer eller skolan eller…? 
IP: Ja, skolan är det väl mest. 
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Hon skulle vilja ändra skolan dels genom olika arbetssätt; temainriktat och bifrostinspirerat, 
och dels genom ett större samarbete med företag, landsting och kommun, ”att man kanske 
kunde vara en vecka någon annan stans och bedriva undervisning. Så att man ser vad man 
egentligen pratar om.” Dessutom tycker hon att det är svårt att planera in större projekt 
eftersom man måste anpassa sig till både lärares och elevers scheman. Hon tillägger: 
”Problemet är ju att alla skulle ju säkert vilja ändra och göra det bättre och så där, men det 
finns ju ingen tid till det, man kanske har två studiedagar, det hinner man ju inte ändra en 
skola på.”   
 
 

 44



Intervjuer på friskola 
 
Friskolan där jag gjorde mina två intervjuer, en med skolledaren och en med en lärare, är en 
skola med Waldorfpedagogik. Den startade 1992, har ca 50 anställda och har en klass i varje 
år, från 1-9 på grundskolan och även första året på gymnasiet. Den har växt successivt så att 
en klass har tillkommit varje år. Om två år kommer den därför att vara komplett med både 
grundskola och gymnasium.  
 
Sammanfattning av intervjun med skolledaren 
 
Friskolan följer Lpo 94, precis som de kommunala skolorna, men den har en utarbetad lokal 
arbetsplan med målkriterier efter Waldorfskolans kursplan. Skolledaren säger att målen för 
skolan i Sverige egentligen är ganska lika när man slutar år nio. ”Det är ju samma mål, det har 
ju alla egentligen. […] Men vi har lite annan väg att gå dit.” De har mycket kultur på skolan 
och mycket tid ges till de estetiska ämnena: drama, teater, musik, hantverk och målning. 
Dessutom har de en lite mjukare start genom att bl.a. låta barnen få tre år på sig att lära sig 
läsa.  
 
Skolledarens pedagogiska bakgrund är en examen som småskollärarinna och hon har arbetat i 
den kommunala grundskolan i 20 år, både som lärare och som speciallärare. ”Och vad jag såg 
det var ju att det var ju inte alltid att det hjälpte att man övade mer. Så jag tror att det här 
förhållningssättet man har i Walldorfskolor, att man använder fler… utvecklar sin kompetens 
på fler områden, bryggar över många problem. Och det har vi sett här, att vi behöver ha 
stödverksamhet här också, men inte i samma grad som i kommunal grundskola.” Det var hon, 
tillsammans med en förälder, som startade skolan. Den har ett gott rykte och de har många 
barn i kö till skolan. Det är även många lärare som vill jobba där.  
 
Skolledaren beskriver kunskapssynen på skolan som att de ”tycker att barnen ska klara sig bra 
i livet och i samhället och att de ska få utvecklas så mycket som möjligt efter den förmåga de 
har”. En stor skillnad mellan Waldorfskolor och kommunala skolor är att man istället för att 
sätta betyg, skriver omdömen om varje elev. Om skillnaden mellan betyg och omdömen säger 
hon: ”de här omdömena de talar ju om hur varje elev är själv. Och man behöver inte då… ja, 
slå ned på någon annan på något sätt. […] Det stärker dem allihop. Det är ju inte de trenderna 
riktigt idag”. De elever som slutade nian till sommaren valde väldigt olika gymnasieprogram 
och inga hamnade i samma klass ”så jag tror att de lär känna sig själva och vad de tror kan bli 
bra för dem”. 
 
Det gymnasium de startade nu i höst är ett s.k. Waldorf-estetiskt program. De jobbar efter 
Waldorfskolans kursplan, som är tolvårig och därmed har ett gymnasieprogram, men har valt 
en mer samhällsvetenskaplig gren med en estetisk del. Till detta gymnasium kan alla söka, 
men de elever som gått i deras grundskola har förtur.  
 
Ett problem för eleverna på deras grundskola är hur intagningen till olika gymnasier ska gå 
till. Först så hade intagningsnämnden tänkt utgå endast från resultatet på de nationella proven. 
”Och det tycker inte jag är rätt mot eleverna, för de nationella proven är inget betyg, utan det 
är ju en del av det sammanfattande betyget i nian. Så att våra omdömen de baseras ju på 
många studier av eleven egentligen. Och vi skriver ju mycket om hur eleven har använt sin 
kapacitet”. En annan av intagningsnämndens tankar var att eleverna skulle tas in i andra 
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omgången, alltså i mån av plats, efter det att de elever som sökt från skolor med vanliga betyg 
kommit in.  
 
För att förenkla det för intagningsnämnden har de, i slutet av den mer beskrivande delen i 
omdömet av hur eleven är i olika ämnen, använt uttryck liknande: ”Karin har arbetat mycket 
utmärkt. Vi får inte använda samma [uttryck] som de vanliga betygskriterierna för vi har inte 
samma kursplan i botten. […] Det har varit en… det är ju en mellanväg att gå.” De sitter även 
i sammanträde med uttagningsnämnden för att gå igenom alla barnen. Detta är ett vanligt 
system bland Waldorfskolor. Hon verkar inte helt nöjd med detta förfaringssätt, men tillägger: 
”För det man inte vill heller, det är ju att de ska glassa in. Utan man vill ju ha det… att det här 
är en värdig intagning. Så jag tror att det blir bra. Vad ska jag säga, det finns en respekt kring 
skolan och elever här från kommunen och ansvariga och så där. Så man ser ju inte ner på oss 
på något sätt, utan vi kan prata som jämbördiga. Det är ju ganska lätt annars att, en 
Walldorfskola blir det att… man tittar lite snett på”. 
 
Enligt skolledaren fick eleverna ett ganska genomsnittligt resultat på de nationella proven. 
När det gäller de omvandlade omdömena till betyg, blev två elever icke godkända. En hade 
svår dyslexi och en annan var för tidigt född och hade väldigt svåra problem. Den ena kom in 
på ett praktiskt orienterat program och den andra fick gå vidare på deras eget gymnasium.   
 
 
Sammanfattning av intervjun med läraren 
 
Den intervjuade läraren har arbetat på friskolan i 5 år och undervisar i ämnena fysik, kemi, 
data och matematik. Dessförinnan arbetade han på ett kommunalt yrkesförberedande 
gymnasium i nio år. Han bytte från kommunal skola till denna friskola bl.a. för att han ”var 
sugen på att få upp… pedagogiken och metodiken med barnen och eleverna högre upp på 
dagordningen […] …jag tyckte det var lite spännande med pedagogiken och så där, och ville 
lära mig lite, för egen del.” I den kommunala gymnasieskolan har han dels satt sifferbetygen 
1-5 och dels varit med i ÖGY-försöken och satt G, VG och MVG. Han var med när 
gymnasieskolan blev mer kursinriktad och fick kursrelaterade betyg.  
  
Omdömen  
Omdömet består dels av en allmän del om eleven och dels de ämnesspecifika delarna. Den 
allmänna delen beskriver personen som människa, i umgänget med andra och i umgänget med 
skolan och lärandet. Till den allmänna delen kan det vara klassföreståndaren som tillsammans 
med någon annan lärare gör upp ett förslag. Sedan sitter i princip alla lärare som har eleven 
och diskuterar den allmänna delen. På så vis undviker de att det blir en felaktig bild, eller 
endast en lärares bild av eleven. Det är viktigt att alla är överens. Det kräver mycket tid och 
”många gånger är vi överens, men många gånger sitter vi också och pysslar lite grann. En del 
elever kan vara väldigt svåra liksom att få till, hur man vill vinkla till det för att det ska nå 
fram och hur det speglas. Någon lärare kanske inte alls ser de sidorna i sitt ämne och då är det 
kanske så att då ska den delen in ämnesspecifikt, istället för att vara en allmän del av eleven” 
Omdömet om människan sker alltså av alla de kontakter eleven har med sina lärare. I de 
ämnesspecifika delarna beskriver lärare vad de upplever hos eleven i varje ämne. ”En del kan 
fungera väldigt olika socialt under en mattelektion eller under en slöjd- eller idrottslektion, 
eftersom det ställs lite olika krav på hur man kan sitta still och lyssna och så där… sådana 
saker.” 
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Hans underlag när han skriver omdömen i de olika ämnena är det han upplever i klassrummet; 
hur aktiv och intresserad eleven är vid frågor, diskussioner och eventuella laborationer. Han 
tittar även på hur eleven har följt med och vad den har förstått av undervisningen genom att 
titta i deras s.k. periodhäften i varje ämne. Han ser prov som en möjlighet till att korrigera 
kunskap. Eftersom resultatet på provet endast bedömer kunskapen just när provet görs, måste 
man även väga in hur kunskapsnivån ändras t.ex. vid genomgången av de rätta provsvaren 
eller efter eventuella omprov. Ibland kan det finnas ”en enorm vilja att korrigera och läsa in 
det. Det ska ju också tas med. […] Oftast när de känner att de inte har uppnått den kunskapen 
de själva vill, så tjatar de om att de vill göra omprov för att de vill visa att de kan bättre. […] 
Det är ju på något vis kunskaperna när läsåret slutar som man ska försöka bedöma. I alla fall 
tycker jag det, och inte just när kursen är slut. Det kan ju vara en ganska stor skillnad där 
emellan. När det är bara tillfälligt inpluggat som är viktigt”.  
 
Omdömet syftar till individens utveckling och är skrivet till eleven. Det ska peka på vad man 
bör jobba vidare med och vad man behöver utveckla som människa. ”Både som människa mot 
sina kamrater och för sina studiers skull, så att säga”. Första gången de får omdömen är i år 7, 
då är det lite mer inlindat och sedan är det lite tydligare i åttan. […] ”du kan ju ha två elever 
som är lika egentligen så… du vill säga dem samma sak, men de är olika som individer på 
andra plan, vilket gör att du inte kan framföra budskapet på samma sätt. Och det är det där 
man tränar upp sig i; […] hur man ska formulera sig då. Det blir man ju lite bättre på för varje 
år.” 
  
Han berättar att det står inskrivet i skollagen att man kan begära ett skriftligt omdöme från 
vilken kommunal skola som helst. Men han tror att det är få som känner till det och att det 
inte är något lärare eller skolor uppmanar elever eller föräldrar att göra. ”Och gick man ut 
med det ordentligt så tror jag att de skulle få rätt så mycket att göra på de kommunala 
skolorna. Då skulle de uppleva vad vi har att göra inför läsårsslutet.” Men han säger att det 
faktiskt finns kommunala skolor som ger skriftliga omdömen ”för att uppnå saker och ting 
med det, naturligtvis. Man gör det inte för nöjets skull. Man har ju ett syfte, någonting man 
vill uppnå. Det är ju samma sak här; Vi gör det ju inte för att det är så fruktansvärt roligt att 
sitta och jobba på nätterna, utan att vi tycker att det är mödan värt, så att säga, för 
utvecklingen.”  
 
Skillnad mellan betyg och omdömen 
Om skillnaden mellan betyg och omdömen säger han: ”Jag tycker att det är en himla, en 
väldigt stor skillnad. […] …det [är] ju väldigt tillyxat efter en norm med ’kunna’ och ’känna 
till’ då. Men det [betyget] säger ju ingenting om elevens strävan eller vilja över huvud taget. 
Hur den har ansträngt sig. Vad den har för förutsättningar viljemässigt, känslomässigt och 
tankemässigt.” …”det har ju bara varit enbart tanken, just då, som sätter det betyget. Vad som 
är kvarstående efter en längre tid, hur mycket de har slitit och jobbat, det syns ingenting. Det 
är bara en bedömning hur mycket man kunde just i… examineringstillfället. Medan här, när vi 
skriver ett omdöme, så bedömer vi hela personen.” 
 
När han satte betyg i ett kommunalt gymnasium var prov mycket mer betydande. Speciellt 
viktiga är de när man har många elever för då har läraren ”sämre koll på den enskilda 
individen. De har en benägenhet att flyta ihop i klassrumssituationen.” Han beskriver hur 
viktigt det är när man skriver omdömen att man har en relation till eleven: ”om jag ska kunna 
skriva om en elev på ett vettigt sätt, så måste jag alltså ha klart för mig vem den människan är 
och var den står och vad den kan och vad den vill. Annars kan jag inte skriva ett trovärdigt 
omdöme. Och det kräver ett engagemang i individen. Och ska jag skriva ett betyg… så kan 
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jag i princip sitta där och bläddra i min lärarkalender och se vad han har fått på fyra prov. Och 
faktiskt inte ha ett ansikte framför mig, utan du låter siffrorna tala för sig. Om jag ska hårdra 
det och vara lite elak mot det här systemet så kan det ju faktiskt vara så.”  
 
För att uppnå en sådan närhet till den enskilda individen bör skolan arbeta på ett sätt som gör 
att läraren har samma elever så mycket som möjligt och att man följer dem över årskurserna. 
Man bör även öka bredden hos lärare så de inte bara har eleverna i en kurs. Han menar att 
detta arbete underlättas på mindre skolor, men att det även går att lägga in det i arbetssättet på 
en större skola. Detta är man medveten om och jobbar på i skolorna idag, att försöka öka 
närheten till den enskilda individen. ”för det gäller ju att se den enskilda individen… på ett 
objektivt sätt”. 
 
När jag frågar om det är mer jobb att skriva omdömen än att sätta betyg svarar han: ”Ja, det 
går ju inte jämföra på samma karta. Ett MVG tog inte många sekunder att sätta… i och för sig 
så ligger det ju saker och ting bakom, att du vet att du ska sätta det eller inte. Men i och med 
att du bara bedömer kunskap så går ju det ganska så snabbt med hjälp utav prov och den bild 
du har av eleven rent kunskapsmässigt. För allt annat, stora delar ska du helst sortera bort, vad 
du tycker om elevens uppförande och sådant, det är ju inte relevant i kunskapsrelaterade 
betyg. Så det ska man ju försöka tänka bort helt och hållet. Sedan är väl lärare mer eller 
mindre objektiva, eller subjektiva i sin bedömning.” 
 
Betyg respektive omdömens påverkan på elevens kunskapsutveckling 
Han anser att elever kan bli sporrade av ett sämre betyg till att vilja visa att de kan bättre; ”en 
sporre för själva kunskapsinhämtandet”. Men det kan också vara tvärtom: en elev som har 
slitit allt vad han kan och får ett G eller kanske inte ens når upp till G, kan istället ge upp. ”För 
du vet att du får inget annat än IG och du har gjort allt vad du kan. Då har du en stämpel i 
pannan: du är icke godkänd.” Han menar att det oftast är lågpresterande elever som inte når 
upp till godkänd. ”Det är ju de som utsätts hårdast i det här systemet, de som mest behöver 
stärkas i sitt självförtroende, i sin självbild. […] Det är ju skillnad om du har förutsättningarna 
och du är allmänt slö bara och struntar i skolan och får ett lågt betyg. Då kan det ju sporra och 
’nä, sjutton nu ska jag ta tag i det här och läsa lite läxor’. Då kan det ju vara en välbehövlig 
spark i baken bara. Men för de som har gjort allt och ändå inte räcker till, då är det inte en 
spark i baken utan ett knytnävsslag i ansiktet.” 
 
Omdömena fungerar bra eftersom eleverna verkligen läser dem. ”De har ju haft sommaren på 
sig att både växa till sig och begrunda sitt omdöme (skratt) då, så där. Och fundera över vad 
det är vi vill och så där. Så det tycker jag… ja, man märker att de har läst och att de har tänkt 
också. Sedan hur mycket de klarar av att så att säga jobba med det själva, det är ju lite olika. 
Men de blir ju medvetna om någonting och får börja jobba med det i sin egen vilja, att 
förändra någonting.”  
 
Betyg respektive omdömens påverkan på elevens kunskapssyn  
Han tror inte att eleverna på den här skolan funderar så mycket på vad kunskap är, men han 
märker att de ofta undrar hur de ska jämföra omdömena med betyg. ”Men en del bryr sig 
liksom inte om det, utan de försöker ju göra så gott de kan. Det är ju det som är det primära. 
Inte vad det står på ett papper, utan det är så att säga… en egen tillfredställelse, vad man 
pysslar med. Och det får man så att säga credit för, om man gör så gott man kan, för eleven 
får det ju svart på vitt, att man verkligen sliter och jobbar, som någonting positivt. Sedan att 
det i nästa mening kan stå att det… att man kanske inte har uppnått så där jätte mycket i 
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kunskap, skrivet på ett vettigt sätt alltså, så känner man ju ändå att någon har sett att jag 
verkligen har jobbat och slitit med det här.”  
 
Omdömen kan fungera lika bra som betygen i avseendet att motivera elever. Dessutom tror 
han att även ”de eleverna som är väldigt duktiga och skulle ha MVG annars, de uppskattar det 
här med omdömet också. De får liksom credit i det också så att, när de har känsla för ämnet 
och har en hög studiekapacitet och kämpar fullständigt kopiöst. Det blir ju otroliga resultat.” I 
och med att betygen snart är det enda maktmedlet man har att ta till som lärare förstår han 
varför många lärare säger att elever skulle slappa om man tog bort dem. ”men det påvisar ju 
på någon slags utarmning av skolan, på sitt sätt. Det händer väl ärligt talat att man tar upp det 
ibland, men då biter man sig lite i tungan. För det är ju inte där det ska… det måste ju grunda 
sig i att man har en insikt: varför går jag i skolan? Går jag i skolan för att få ett bra omdöme 
eller ett bra betyg? Eller går jag där för att jag ska kunna bli en fullvärdig vuxen, en som äger 
världen runt omkring mig på ett vettigt sätt, som förstår världen. Hur saker och ting funkar 
och kan leva ett värdigt vuxet liv t.ex. […] Och att det är det som är det väsentliga, att få 
eleverna att förstå vad de gör i skolan och vad det är bra för.”  
 
Han tror att elevernas kunskapssyn påverkas i och med att de får omdömen istället för betyg. 
På skolan försöker de ge eleverna så mycket mer än själva ämneskunskapen, t.ex. moral och 
etik, och ”sådana saker kan ju vi plocka in i våra omdömen och trycka på. Sådant som kanske 
är viktigare än alla matematiska tal och engelska glosor som finns. Att man har en moral och 
etik som liksom passar in i samhället. Det är ju någonting som vi kan påverka i det 
[omdömet]”. I det nationella betygsystemet bedömer man ingenting utöver rena 
ämneskunskaper idag och det anser han är en utarmning. Men skulle man bara sätta ett betyg, 
en bokstav eller en siffra, på en elevs uppförande så är det ändå ingen bra beskrivning av 
eleven och inte heller utvecklande för individen. 
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Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet har jag delat upp så att jag först tar upp vad som kommit fram om 
lärande i litteraturstudien och gör vissa inlägg om hur jag förhåller mig till det. Efter det tar 
jag upp det som framkommit om betyg, både i litteraturstudien och i mina intervjuer med de 
kommunala lärarna som sätter betyg, samt med skolledaren för friskolan respektive läraren 
som ger omdömen.  
 
Diskussion kring lärande 
 
Redan under 1800-talet debatterades om man skulle utgå från barnets eller samhällets behov i 
skolan. Det var dock oftast läraren som bestämde vad som skulle läras in och hur. I början på 
1900-talet kom behaviorismen då eleverna passivt skulle ta emot kunskapen som läraren 
förmedlade till dem. Det ledde till ett ytinriktat lärande där kunskapen serverades i delar 
istället för att ses som en helhet. Man ansåg det inte krävas inre motivation för lärande, vilket 
både Imsen (1988) och Bruner m.fl hävdar.  
 
I mitten av 1900-talet kom kognitivismen då ett djupinriktat lärande ansågs kräva 
förkunskaper, intresse för det som skulle läras och en inre motivation som bl.a. kom från 
nyfikenhet - viljan att lära sig mer om något. Sedan kom konstruktivismen som är den syn 
som just nu är ledande inom pedagogisk forskning. Där är eleven aktiv och konstruerar själv 
sin kunskap och uppfattning om världen genom eget utforskande. Enligt Piaget och Dewey är 
det sociala samarbetet mellan elever mycket viktigt och precis som Marton och Booth (2000) 
anser de att det är lättare att lära om man får höra flera olika synpunkter om samma fenomen.  
 
Det verkar som fokus har flyttats från läraren till eleven under det senaste århundradet. Enligt 
skolans styrdokument är lärande elevens förhållande till världen. Därmed är lärandet beroende 
av elevens förutsättningar och behov och måste ha utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Behaviorismen lever tyvärr till viss del fortfarande 
kvar i skolan idag, speciellt i det gamla högstadiet. I kursplanerna för varje ämne finns 
uppnåendemål, som alla elever ska nå, och strävansmål där det inte sätts något tak för 
kunskapsutvecklingen. Ingrid Carlgren (1998) frågar sig vad det egentligen innebär att nå upp 
till ett G. Hon ser en klar risk med målstyrningssystemet som finns i skolan idag, där det finns 
färdiga kunskapsmål som alla ska nå, att man sedan tittar på resultatet och sedan utvärderar. 
Hon menar att det leder till en trivialisering av kunskapsbegreppet som då mer lutar mot 
utbildning än bildning.  
 
Marton och Booth (2000) tog även upp att inriktning till lärande har att göra med vilken 
relevans människan tycker att det som ska läras har. Har man intresse för det som ska läras 
och förståelse för varför det kan vara bra att kunna, blir lärandet djupinriktat. Om ett 
djupinriktat lärande ska ske krävs individualisering, ingen individ är den andre lik. Det skulle 
då, kan det antas, vara lönlöst att ha samma mål att uppnå, eftersom alla elever ändå inte lär 
sig det som ska läras på ett djupinriktat plan.  
 
Bengt Erik Anderssons (1999) s.k. bildningscentrum skulle låta elevernas intressen, 
nyfikenhet och personlighet styra. Alldeles för många elever hatar skolan, tycker den är tråkig 
och anser att de får för lite inflytande. Ofta ser de inte meningen med skolan utan pluggar 
mest för att få bra betyg. Han menar att en skola för alla måste kunna tillgodose samtliga 
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elevers grundläggande behov av social trygghet, uppskattning, att uppleva kompetens, 
självständighet, meningsfullhet, identitet och den måste ge en positiv självkänsla.  
 
Precis som Dewey, Bruner och Rokkjær (1998) menar Bengt-Erik Andersson (1999) att 
samhället måste värdesätta teoretisk och praktisk utbildning lika mycket. Istället för att sträva 
efter att alla ska nå högstatusutbildningar med mer teoretisk inriktning ska skolan hjälpa 
eleven att hitta en utbildning som passar just den individen. Eftersom samhället behöver 
flexibla, nyfikna människor som kan samarbeta, har social kompetens och vet hur man söker 
kunskap måste skolan förändras och dessutom ger dagens system för många förlorare. De s.k. 
svaga eleverna får mycket hjälp till träning i det de är dåliga på, vilket varken leder till gott 
självförtroende eller kunskapstörst. Han menar att ett bildningscentrum säkert kan se ut på 
många sätt men att det centrala är att pedagogerna drivs av idén att elevernas intressen och 
egen aktivitet är det viktigaste för ett framgångsrikt lärande.         
 
Jag undrar varför man i skolan inte talar mer om vad lärande är med elever? Ska det, som det 
gjorde för mig, krävas att man går en lärarutbildning, innan man förstår vad lärande är och 
därmed kan få ett mer djupinriktat lärande? I kursplanen i svenska är ett av strävansmålen 
följande:  
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven  
– förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att 
både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga 
färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. (Grundskolan - kursplaner och betygskriterier, 
2000, s 97) 

 
Borde inte detta vara ett allmänt uppnåendemål för alla elever i skolan; att förstå vad lärande 
innebär. Är det tillräckligt att ha det som ett strävansmål i svenska, eller bör det vara en 
naturlig del som genomsyrar hela verksamheten? Denna insikt, tillsammans med förändrade 
arbetsformer i skolan, skulle kanske leda till att fler elever kunde inta ett djupinriktat lärande. 
Kan en av anledningarna till att det inte är så idag bero på att inte ens alla lärare har denna 
inriktning till lärande? Vilket i sin tur kan ha att göra med att de själva inte har kommit i 
kontakt med nyare forskning om lärande och därmed inte fått en djupare insikt kring detta 
fenomen?    
 
Begreppet Livslångt lärande är vida känt i samhället idag, både i Sverige och ute i Europa. 
Med samhällets snabba förändringstakt krävs av barn idag att de lär sig att lära, känner lust 
inför att lära och är föränderliga. Människan måste råda över sitt eget lärande och lärandet ska 
präglas av kreativitet, självtillit och glädje. Även Dewey poängterade att kunskap om hur man 
skaffar ny kunskap, dvs. att lära sig lära, är bland det viktigaste. Norman Longworth, 
ordförande för organisationen European Initiative Life Long Learning i Bryssel, menar att vi 
måste skapa ett ”Learning society” där det till skillnad från i den gamla skolan ska finnas 
individuella studieplaner, vägledare, mentorer och ordentlig uppföljning för varje elev. Niels 
Rokkjær menar att i och med det nya kunskapssamhället med krav på kreativitet, förmåga att 
lära och social kompetens, har vi som arbetar i skolan en unik chans nu när samhällets behov 
för första gången på flera år sammanfaller med individens behov. Frågan är om skolan har 
tagit den chansen?   
 
Kunskapssynen bland forskare och pedagoger har förändrats men i skolans praktik har 
förändringen gått långsammare. Någonting bromsar upp förändringen i skolorna. Bengt-Erik 
Andersson (1999) och Orstadius (1996) hävdar att det bl.a. beror på de graderade betygen. 
Rokkjær (1998) menar att det sitter i skolans väggar och Bengt-Erik Andersson (1999) vill 
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mentalt spränga skolan, för att få bort den gammaldags synen på skolans kunskapsuppdrag 
och vad den överhuvudtaget ska vara till för.  
 
 
Diskussion kring betyg 
 
Vad är det hos betygen som kan utgöra ett hinder för ett djupinriktat lärande? Eller är det rent 
utav betygen som gör att elever över huvud taget lär sig något?    
 
Betygs funktion som information, motivation och urvalsinstrument till gymnasiet 
De påstådda skälen till att man har betyg har varierat. De relativa betygen motiverades med 
att vara ett rättvist urval till högre studier och som hjälp för arbetsgivare vid anställning. I och 
med att arbetsgivare brydde sig mindre om betygen och att urval till högre studier även 
gjordes med hjälp av högskoleprov, olika tester och intervjuer, betonades istället betygens 
informations- och motivationsfunktion. De nuvarande betygen ska, förutom som urval till 
eftersökta utbildningar, mer ses som information till eleverna över hur de ligger till i 
förhållande till de uppställda målen och som ett pedagogiskt instrument. Måhl (1991) anser att 
betygen, som grundar sig på flera års studier av eleven, är mer rättvisa än t.ex. intervjuer och 
antagningstest, eftersom lärarna enligt kursplanerna ska studera kunskapskvaliteter och 
kunskapsutvecklingen över tid.  
 
Orstadius (1996) och Bengt-Erik Andersson (1999) anser att ansvaret för urval borde ligga 
hos mottagande utbildningar istället för att låta betyg genomsyra hela grundskolan. Detta 
skulle ge läraren mer tid att fokusera på elevers lärande än på bedömning av elevers 
kunskaper. Andersson menar att företag endast skulle ha nytta av betyg i kunskapstörst, 
förmåga att finna ny kunskap, förmåga att presentera sökt kunskap, uthållighet, 
självständighet och samarbetsförmåga.     
 
De intervjuade lärarna på kommunal skola vill ha kvar betyg just som motivation och till att 
göra ett rättvist urval till gymnasiet. Även Per Måhl (1991) vill ha kvar betygen, men inte 
med syftet att motivera eller göra ett urval till gymnasiet, utan som ett pedagogiskt 
instrument för att styra arbetssätt och prov mot ett kvalitativt, djupinriktat lärande. Betyg 
som motivation ska inte behövas, menar han, eftersom elever även motiveras i lägre åldrar 
då betyg inte finns. Dessutom är det bara de starka eleverna som motiveras av betyg, medan 
det får motsatt effekt för de som inte har kapaciteten att nå ett högre betyg. Som urval till 
gymnasiet är de inte heller helt nödvändiga, menar han, eftersom nästan alla kommer in där 
och att man dessutom kan komma in genom högskoleprovet.  
 
Måhl menar att betyg endast ska mäta kunskaps- och kompetenskriterier så man kan 
utvärdera och föra betygsstatistik för att förbättra kvaliteten på skolorna i landet. Därför är 
han emot skriftliga omdömen eftersom beteendekriterier kommer in i betygen och det då är 
svårt att diskutera dem och göra jämförelser. Detta har den undersökta friskolan löst genom 
att ha separata omdömen för ämnen respektive beskrivningen av eleven som person. Det har 
dock kommit fram att betygsstatistik, över exempelvis antalet elever som inte når betyget 
Godkänd, inte analyseras utan följs upp kvantitativt. Någon djupare analys av t.ex. vilket 
underlag som legat till grund för betyget eller bakomliggande orsaker till skillnader i 
betygsstatistiken görs inte.  
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I undersökningen av Skolverket (2000) visade det sig dock att mål- och betygskriterier var 
olika för olika skolor och lärare. Hälften av de tillfrågade lärarna i kommunal skola, säger att 
det kunskaps- och målrelaterade betyget vi har idag gör det tydligt för både lärare och elever 
vad man ska uppnå för att få ett visst betyg, men ändå kommer det fram, precis som i 
Skolverkets rapport, hur olika kunskapskriterierna tolkas i olika skolor och av olika lärare. 
Dessutom menar Måhl (1991) att i och med borttagandet av betyg i ordning och uppförande, 
bakades detta in i ämnesbetygen. Det har visat sig att betygen är en sammanvägning av två 
helt skilda kriterier, nämligen dels ämneskunskaper och dels hur ambitiös eleven har varit.  
 
Trots att nästan samtliga åtta kommunalanställda lärarna nämner att de tittar på 
betygskriterierna, så kommer även ord som talang och arbetsinsats upp vid frågan om vad 
betyg mäter. Cecilia är den enda som direkt säger att man i det kunskaps- och målrelaterade 
betygssystemet inte ska ta hänsyn till arbetsinsats, utan endast till vilken kunskap eleven har, 
även om man lärt sig det utanför skolan. Där känner hon att hon saknar ett bedömningssystem 
som belönar de som kämpar bra i skolan men som kanske inte har kapaciteten att nå upp till 
ett högre betyg. En del behöver enligt henne inte lägga ned ett finger på lektionerna för att få 
ett bra betyg, vilket hon tycker är orättvist.  
 
Här kan man i ett personligt omdöme se fördelen med att en elevs vilja och ambition faktiskt 
kommer fram i bedömningen, avskilt från kunskapsomdömet. Detta är precis vad flera av de 
kommunalt anställda lärarna efterfrågar; ett sätt att uppmuntra de som kämpar, men inte når 
upp till de uppsatta målen. Detta dilemma verkar leda till att ambition och beteende bakas in i 
betygen, precis som Per Måhl (1991) hävdar. Problem uppstår dock när friskolans elever ska 
kvalas in rättvist till gymnasiet, då de ändå får en graderad bedömning liknande 
bokstavsbetygen. Det är därför tveksamt om friskolan kan anses vara helt fri från de graderade 
betygen.  
 
Bengt-Erik Andersson (1999) menar att betyg som informationskälla är långt sämre än samtal 
mellan lärare, elev och föräldrar. Det nuvarande utvecklingssamtalet fick dock kritik i 
Skolverkets undersökning (2000) för att de fokuserat mer på att eleven inte nått upp till målen 
än hur de skulle nå upp till dem. I Betygsberedningens förslag (SOU 1992:86) fanns som 
förslag att införa strukturerade, skriftliga omdömen och samtalet som institution, men det 
avvisades av remissinstanserna med motiveringar som berör integritet, tystnadsplikt och 
bristande kompetens hos lärarna när det gäller konflikthantering. Det vore dock intressant att 
se om ett sådant bedömningssystem skulle kunna bli mer rättvist och tydligt än de graderade 
betygen.  
 
Betygs påverkan på lärande och kunskapssyn 
Per Måhl (1991) och Håkan Andersson (1999) menar att ett djupinriktat lärande kan uppnås 
just genom att skolans prov och betyg uppmuntrar till bl.a. resonemang, argumentering och 
förståelse. Betygen skulle därmed vara ett pedagogiskt hjälpmedel för att styra inlärningen i 
rätt riktning, istället för endast en måttstock på kunskap. Enligt intervjuerna framkommer att 
betyg ofta mäter det som för tillfället har lästs in till ett prov beroende på hur läraren lägger 
upp arbetet och vad som anses vara viktigt för att få bra betyg. Skolverkets undersökning 
(2000) visar att kompetensutvecklingen av lärarna gällande den nya kunskapssynen och det 
nya betygssystemet inte är tillräcklig. 
 
När läraren på friskolan skriver omdömen i de olika ämnena tittar han på allt eleven gör och 
lägger inte stor vikt vid eventuella prov. Dessa ser han mer som en möjlighet till att korrigera 
kunskap. Man måste väga in hur kunskapsnivån ändras från att man gjorde provet till att man 
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gått igenom det tillsammans och kanske gjort uppföljningar. Hans tankesätt kan tyckas likna 
Vygotskys idé med den närmaste utvecklingszonen. Han har även märkt att eleverna, när de 
inte nått den kunskap de velat, ofta vill göra omprov för att förbättra sig. Han tycker att 
omdömena fungerar bra eftersom eleverna verkligen läser och begrundar dem och sedan 
försöker jobba med att förbättra. Cecilia ser ändå att betygen bidrar positivt till lärande genom 
att sätta press på läraren att hjälpa alla elever att nå godkänt.  
 
Flera lärare är besvärade över att eleverna, när de får G, inte förstår att det är ett bevis på hur 
mycket de faktiskt kan, utan istället ser det som att de nått upp till den gräns som behövs för 
att få gå vidare till gymnasiet. Samtliga lärare ser faran med att betygen gör att elever 
stressläser till prov och därmed inte får förståelse, utan endast ytinriktad kunskap som de lika 
fort glömmer bort. Här kan man fundera på om det inte måste vara lärares signaler som gör att 
elever lägger större vikt vid vissa delar i skolan – de delar som används mest vid 
bedömningen. Dagny och Erika tror dock att betygen gör så att elever pluggar mer, vilket i sin 
tur borde betyda att de också lär sig mer. För att få eleverna att förstå att de faktiskt lär sig, 
håller skolan på att starta upp ett portfolioarbete.  
 
Läraren på friskolan tror att elevers kunskapssyn påverkas av att de får omdömen istället för 
betyg eftersom det där även värdesätts hur de är som människor. Omdömet har syftet att visa 
eleven på dess goda sidor, men även att visa vad eleven behöver utveckla, både rent 
kunskapsmässigt men även socialt. Eftersom social kompetens är extremt viktig i dagens 
samhälle och en eftertraktad egenskap på arbetsmarknaden, kan man undra om det verkligen 
är fel att göra en sådan bedömning. Risken att omdömet blir subjektivt vinklat, från endast en 
lärare, motverkas genom att alla berörda lärare skriver omdömet tillsammans.   
 
Betygs påverkan på individualisering och självuppfattning 
Bengt-Erik Andersson (1999) och Orstadius (1996) menar att betygen är en utslagnings-
mekanism som fördärvar självförtroendet för dem som inte uppfyller skolans krav. De menar 
att betygen fixerar vid elevens förmåga att tillgodogöra sig den undervisning skolan ger 
istället för skolans förmåga att tillgodose de behov av kunskapstillväxt som eleven har. De 
m.fl. undrar hur individualisering är möjlig när alla elever ska nå samma och lika många mål 
under samma tidsenhet. Cecilia är också tveksam till om det verkligen ska vara samma krav 
på alla elever och om dessa krav är viktiga i en personlig utveckling.  
 
Anna tycker att det är naturligt med betyg, eftersom man betygssätts överallt, t.ex. i 
arbetslivet. Även Cecilia menar att man måste ha mål att kämpa för i livet, så även i skolan. 
Här kan man dock fundera på om det inte är skillnad på realistiska mål som man sätter upp 
själv i livet, och på skolans mål som är lika för alla? Med större självinsikt, genom t.ex. 
omdömen, portfolioarbete och utvecklingssamtal, skulle kanske eleven tillsammans med sin 
handledare (läraren) kunna sätta upp sina egna personliga mål i skolan. Läraren på friskolan 
tror att det är viktigare med en relation till eleven om man ska skriva ett omdöme än att sätta 
betyg. Denna relation underlättas på mindre skolor och av att läraren följer samma elever så 
mycket som möjligt.    
 
Den undersökta friskolan lägger lika stor vikt vid praktiska som teoretiska ämnen och har 
därför mycket estetiska ämnen på schemat. Skolledaren menar att utvecklandet av barnens 
kompetens på flera områden bryggar över många problem. Hon tror att eleverna lär känna sig 
själva och det varierade valet av gymnasieprogram eleverna gör tyder på självinsikt. Även 
Rokkjær (1998) menar att skolan inte bara ska vara inriktad på teoretiska kunskaper utan ser 
egenskaper som social kompetens, gott självförtroende och självinsikt som minst lika viktiga 
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för att kunna lyckas i livet. Han har stor erfarenhet av hur skolan har lett till att många har fått 
dåligt självförtroende, speciellt på det intellektuella planet. Rent kunskapsmässigt verkar inte 
eleverna på friskolan ligga sämre än elever som betygsätts; De följer Waldorfs kursplan, 
resultaten på de nationella proven var genomsnittliga med övriga i landet och av de två som 
blev icke godkända hade den ena svår dyslexi och den andra var för tidigt född och hade 
väldigt svåra problem.    
 
I Pedagogisk uppslagsbok om Waldorfskolor står att ”I stället för betyg ger lärarna årligen 
skriftliga beskrivningar av elevernas individuella kunskaps- och färdighetsutveckling i olika 
ämnen, inte som utslagningsinstrument, utan som ett bidrag till självkännedom.” (Pedagogisk 
uppslagsbok, 1996) Här kan man ana en skillnad mellan betyg och skriftliga omdömen, 
nämligen dess syften. Betyg, trots sitt egentliga syfte att verka som urvalsinstrument, 
information samt som pedagogiskt hjälpmedel, verkar fokusera på att mäta om eleven har 
uppnått en viss kunskapsnivå vid varje terminsslut och vid nionde läsårets slut. Omdömen 
syftar till att visa eleven vad den bör utvecklas i, som ett bidrag till självkännedom. Jag skulle 
vilja gå så långt och säga att betyg i grundskolan främst är till för urvalet till gymnasiet 
(sortering av elever) medan omdömen är till för eleven.  
 
Imsen (1988) tar upp att man i skolan inte kan undvika saker man är mindre bra på för att 
minska risken för ett misslyckande, som man ofta gör i livet i övrigt, eftersom alla elever har 
alla ämnen. Det har klart dokumenterats ett samband mellan självuppfattningen i ämnet och 
betyget i ämnet, men även mellan en mer generell akademisk självuppfattning och ens 
skolprestationer. Detta leder ofta till en positiv eller negativ spiral, dvs. den det går bra för 
kunskaps- och betygsmässigt får god självuppfattning och fortsätter att prestera bra, medan 
det blir tvärtom för den som det går sämre för.  
 
Även friskolans lärare ser betygen som ett sätt att sporra eleverna till att arbeta, men han 
menar att det för de som har det svårt, istället kan göra så de ger upp. De svaga eleverna är de 
som utsätts hårdast i det systemet menar han, de som mest behöver stärkas i sitt 
självförtroende och i sin självbild. I Skolverkets undersökning (2000) framkom att uttrycket 
icke godkänd, av elever ansågs som ett underbetyg på dem själv som personer. De flesta av de 
intervjuade lärarna tycker att det känns jobbigt att sänka en elev eller att inte ge eleven betyg 
alls för att den inte nått godkänt. Särskilt svårt är det om eleven kämpar och kämpar, men inte 
har kapaciteten att nå upp till godkänt. Problem uppstår även hur man ska göra med elever 
som inte klarar av skolarbetet pga. svåra hemförhållanden.  
 
Erika påpekar att hennes elever tror att hon som lärare njuter av att sätta betyg på dem, medan 
hon tvärtom tycker det är jobbigt. Eleverna verkar anse betyg vara ett maktmedel som lärarna 
använder för att straffa eller belöna med. Denna snedvridna maktbalans kan vara ett skäl till 
att relationen mellan elever och lärare inte är jämställd. Istället för att en medkultur kan 
infinna sig i skolan, mellan lärare och elever, men även sinsemellan elever, kan betygen 
tänkas leda till en motkultur. En intressant tanke är om eleverna på friskolan med Waldorf 
pedagogik har ett mer jämställt förhållande till sin lärare och till varandra. Kanske de, lärare 
och elever tillsammans, samarbetar för att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. Om 
konkurrensen om lärarens samtycke försvinner kan man förhoppningsvis se en skola som är 
mer lik den som Bosse beskriver (s. 42), där man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.       
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Vad skulle kunna ersätta betygen? 
Istället för betyg ges av de intervjuade lärarna förslag om utvecklingssamtal, tester och 
intervjuer där man tittar både på kunskapsmässig, social samt personlig utveckling. Frida tror 
att studievägledaren skulle få en mycket större roll om betygen inte fanns. 
 
Anna ser skriftliga omdömen som ett alternativ, men avfärdar det med att det skulle ta alldeles 
för lång tid, speciellt för lärare som har många elever. Även Erika framhäver dessa eftersom 
hon vill att även den sociala kompetensen ska synas i ett betyg. Dagens betyg visar egentligen 
ganska lite om personen menar hon.  
 
Bosse anser att det finnas något slags klartecken på att man lärt sig så pass mycket så att man 
kan gå vidare upp i systemet. Det får inte bli så att någon går genom grundskolan utan att få 
med sig så mycket kunskaper. Han funderar också på om man kanske kunde individualisera 
mer och inte låta ålder spela in så mycket när det gäller att gå vidare till gymnasiet.  
 
Cecilia tror säkert att det går att jobba utan betyg men att man ändå måste ha en målstyrd 
skola. Däremot funderar hon på hur man utan betyg ska veta att det blir en rättvis intagning 
till gymnasiet. 
 
Ingen av lärarna nämner portfoliometodiken, som Håkan Andersson (1999) talar varmt för 
och vilken de har startat upp på skolan, som ett alternativt bedömningssätt. Däremot nämns 
det som ett redskap för att synliggöra kunskapsutveckling över tid för eleverna.   
 
Hur skulle skolan förändras om betygen togs bort? 
Fem av de sex lärarna tror att arbetssätten skulle förändras. Erika och Frida menar att den 
tidspress som finns nu när de måste hinna med alla moment för att de ska betygsättas, skulle 
försvinna. Erika skulle göra mer av ämnena; stanna upp vid intressanta saker, göra 
fördjupningar och låta eleverna ha lite mer fria händer. Hon avslutar med: ”Jag förstår inte hur 
de tänkt, de som trott att man ska hinna med alla de här områdena på ett år, det är ju helt 
sanslöst.” Frida tror att det skulle bli mer lustfyllt i skolan om pressen på att hela tiden bli 
bedömd skulle minska. Eleverna skulle få större förståelse för att de lär för lärandets egen 
skull samtidigt som ett par tror att föräldrarna skulle vara emot en borttagning av betygen. 
 
Fler elever skulle nog slappa men Anna tror ändå att de flesta skulle fortsätta läsa för sin egen 
skull. Bosse jämför med ett fotbollslag och tror att motivationen skulle komma av att man 
tillsammans som grupp hjälpte varandra att lära sig och att det skulle vara en bättre kontakt 
mellan lärare och elev. Men han tror att det är långt dit eftersom skolan inte är så rolig idag 
och man är inte heller där frivilligt. Dagny tror att ansvaret måste läggas över mer på eleverna 
för att de ska bli motiverade och att förutsättningen för en betygsfri skola är att alla som vill 
får komma in på gymnasiet.     
 
Cecilia menar att risken är att vi inte får en likvärdig skola i hela Sverige eftersom det måste 
gå att jämföra skolorna på något vis. Man måste ändå specificera vad eleverna ska lära sig, 
men det är vägen och takten för att nå målen som måste få variera, menar hon. Utan kontroller 
av kunskap ser Bosse risken att eleverna går genom grundskolan utan att direkt få några 
kunskaper med sig.   
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En ”betygsfri” skola kräver en förändring av skolan från grunden 
Alla är överens om att det skulle vara omöjligt att ta bort betygen från skolan på studs, redan 
idag. Då skulle de flesta elever genast börja slappa och inte bry sig om skolan alls. Nej, för att 
ta bort betygen, krävs det först en förändring av skolan från grunden. De kan dock inte sätta 
fingret på precis hur den förändringen skulle se ut, men Dagny tror att det skulle behövas en 
ny läroplan, nya kursplaner, nya arbetssätt och ny metodik. De ger förslag på olika arbetssätt, 
som problembaserat lärande, integrering, temaarbeten, mer eget ansvar osv. och Erika menar 
att det skulle vara mer individualiserat och friare från timplaner.    
 
Trots att 5 av de 6 lärarna säger att de är positiva till betyg hör jag hos flera av lärarna hur de 
egentligen skulle vilja arbeta på ett annat sätt, eller egentligen inte skulle vilja ha betyg eller 
till och med att det ideala vore att inte ha betyg. De har visioner om en ny slags skola, men de 
verkar inte riktigt våga tro på att det går att förändra. I Det sitter i skolans väggar beskriver 
Niels Rokkjær situationen i skolan som mycket svår att ändra på. Han själv kände sig inte 
tillfreds med hur man i skolan, enligt honom, förtryckte barn. Därför var det enda rätta för 
honom att sluta som lärare. Rokkjær menar att en ensam person, t.ex. en lärare, inte kan ändra 
systemet. Man kan inte heller ändra ”uppifrån”. ”Det är alltså samspelet mellan allt och alla i 
ett system som gör det möjligt eller omöjligt för individen och organisationen att utvecklas.” 
(Rokkjær, 1998, s 19) Enligt Rokkjær har det gjorts många försök att ändra på skolan, men 
man har inte lyckats p.g.a. att man antingen utvecklat organisationen, pedagogiken eller 
lärarna. Alla tre måste utvecklas parallellt i förhållande till ett gemensamt perspektiv eftersom 
utveckling kräver en helhetssyn.  
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Avslutande diskussion   
 
Synen på kunskap har förändrats och lärande ses nu som något högst individuellt vilket är 
beroende av tidigare erfarenheter, förkunskaper, intressen och vilken relevans man anser att 
det som ska läras har. Ändå sätter det kunskaps- och målrelaterade betygssystemet vi har idag 
upp samma mål för samtliga elever. Kan man utgå från varje elevs förutsättningar och ändå få 
alla att nå samma mål, och dessutom inom samma tidsram? Detta är något flera av lärarna i 
mina intervjuer reagerat på. Betygen slår mest ned på dem som kämpar och ändå inte får 
godkänt, vilket leder till dåligt självförtroende och brist på motivation inför ett framtida 
lärande. 
 
Förutom att lärande kräver individualisering så är kunskap något mycket föränderligt. Med 
samhällets och vetenskapens snabba förändringstakt, krävs flexibla människor som kan söka 
ny kunskap. Det verkar som att dagens skola föga tar tillvara elevernas intressen och 
nyfikenhet, utan snarare fogar sin planering efter kursplanernas uppnåendemål och därmed 
gör så elever blir mätta på kunskap istället för hungriga. Det livslånga lärandet kräver att 
skolan får eleverna att känna lust att lära, även efter det att de gått ut skolan.     
 
Finns det då inget positivt med de graderade betygen för lärandet? Enligt samtliga lärare 
sporrar de dem som har kapaciteten att nå ett högre betyg till att kämpa på, trots att det kanske 
är lite tråkigt och jobbigt i skolan. Betygen ska vara ett pedagogiskt hjälpmedel för att styra 
mot ett djupinriktat lärande, utöver ett urvalsinstrument till gymnasiet, samt en slags kontroll 
på kunskapskvaliteten i skolorna. Samtidigt pekar forskning på att ett djupinriktat lärande bäst 
infinner sig om man har en inre motivation för att lära. Betygen är ett tydligt exempel på en 
yttre motivation, och det finns ingen som inte märkt att elever främst pluggar för att få bra 
betyg. Resultatet blir ofta ett ytinriktat lärande utan djupare förståelse.  
 
Skolan har som uppgift att göra så eleverna utvecklas socialt och kunskapsmässigt, men de 
ska endast bedöma elevens kunskapsmässiga utveckling. Lärare efterfrågar mer specificerade 
betyg, eftersom kunskapsbetygen inte säger så mycket, där även elevernas personligheter 
speglas i bedömningen. Bristen på ett sådant omdöme kan leda till att det råkar halka med 
ämnesbetygen. Ett alternativ till de graderade betygen är skriftliga omdömen som är tydligt 
uppdelade i en personlig del och en ämnesdel. På så sätt blandar man inte ihop olika kriterier i 
bedömningen. En kritik mot skriftliga omdömen är att de allt för mycket färgas av lärarens 
personliga moral och åsikter. Det har dock visat sig att även de graderade betygen skiljer sig 
mycket beroende på lärare och skolors olika kravnivåer. På den aktuella friskolan skrevs 
dessutom omdömets del med personliga egenskaper gemensamt av samtliga lärare som har 
eleven i fråga, detta för att just undvika att en lärares personliga åsikter ska färga omdömet.  
 
I läroplanen står: 
 

Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan 
har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s 9)    

 
För att få människor i vårt samhälle som tror på sig själva, är flexibla, har goda kunskaper och 
är redo för att lära för livet, krävs en stor förändring av skolan som organisation och av hela 
samhällets syn på kunskap. Kanske måste man spränga skolan mentalt för att i praktiken få 

 58



igång det bildningstänkande, som skolan enligt läroplanen ska bygga på. Man märker att 
förändringarna i arbetssätt ändras snabbare i yngre årskurser, medan det går allra trögast på 
det gamla högstadiet. Detta kan ha samband med att det är där som lärandet betygssätts. En 
bromskloss för att lärarnas pedagogiska visioner ska kunna genomföras kan därför vara det 
graderade betygssystemet, vilket ställer sådana krav på kontroll, från lärares, elevers, 
föräldrars och samhällets sida, så det blir en undervisning inriktad på bedömning istället för 
på lärande. Det är lätt att det blir en undervisning om detaljer och att arbetssätten blir liknande 
för alla elever - för rättvisans skull.  
 
Kanske skulle samhället tjäna på om man i skolan fick varje individ att utvecklas efter sina 
förutsättningar och intressen. Det skulle öka ungas självuppfattning och förmodligen därmed 
deras förtroende och respekt för vuxna och samhället i övrigt, även hos dem som dagens skola 
gör till förlorare. En betydande del av dagens elever känner sig misslyckade och kanske till 
och med hatar skolan när de går ut nian. Inte förrän nu, när man inser att det för samhällets 
ekonomiska tillväxt krävs en förändring av skolorna, börjar man att agera, bl.a. genom 
organisationer som European Initiative Life Long Learning. Nu när samhällets behov, behovet 
av människor som är kreativa och har social intelligens och förmåga att lära, för första gången 
på många år sammanfaller med individens, bör man ta tillfället i akt och göra skolan och dess 
lärande mer meningsfull för eleverna.  
 
En annan viktig del i lärandeprocessen är metakognition; att tänka om sitt eget lärande. De 
graderade betygen leder inte till att individen lär känna sig själv och ser sin 
kunskapsutveckling, vilket är syftet med friskolans omdömen och portfoliometodiken. Man 
kan fråga sig om skolan främst är till för att mäta elevernas kunskaper eller för att ”ge dem” 
kunskaper. Tiden borde läggas på att lära elever att lära och få dem att utvecklas medan det 
verkar som om mycket tid tas i anspråk till prov för kunskapsmätning och betygsdiskussioner.  
 
Om man tog bort de graderade betygen och började individualisera på riktigt, genom att 
verkligen se till elevernas intressen och förförståelse, får det dock inte på något sätt bli en 
kravlös skola. Man kan tänka sig att mål som är framarbetade av eleven och läraren 
tillsammans, leder till mer individualisering och en större insikt i att det man gör i skolan är 
meningsfullt, både för tillfället och längre fram i livet. Elever behöver en inre motivation för 
att arbetet i skolan ska bli meningsfullt. Portfolioarbete, diskussioner kring lärande och 
skolans betydelse, kan göra eleverna medvetna om att de faktiskt utvecklas och lär sig. 
Skolverkets rapport visar på brister i kompetensutvecklingen bland lärare, gällande lärande 
och kunskapsbedömning, varför skriftliga och nationella prov fortfarande är det huvudsakliga 
betygsunderlaget enligt eleverna. Förutom metakognition krävs att alla får arbeta efter sin 
egen förmåga, eget tempo och eget intresse. Utan rätt förutsättningar visar forskningen att ett 
djupinriktat lärande inte går att uppnå, och då kanske det likriktade arbete man ofta bedriver i 
skolan är så gott som till ingen nytta på längre sikt. Skolan måste även ge signaler om att 
teoretiska ämnen och yrken är lika mycket värda som praktiska.  
 
Kanske de graderade betygen inte skulle behöva vara negativt för elevens lärande eller 
skolans arbetssätt; att betyg istället skulle kunna användas för att styra mot ett mer 
djupinriktat lärande, som Måhl (1991) och Håkan Andersson (1999) menar. Men allt för 
många undersökningar visar på att de graderade betygen har stora, negativa effekter på 
lärandet i skolan. De ger en kunskapssyn där kunskap är objektivt mätbart; elever får en yttre 
motivation av betygen istället för en inre inför kunskapen som sådan; de leder till att elever 
som har svårt för sig i skolan får sämre betyg och därmed sämre självförtroende och de skapar 
en motkultur istället för en medkultur bland lärare och elever.    

 59



Vilket bedömningssätt kan då ersätta de graderade betygen och hur ska man kunna kontrollera 
att skolan sköter sitt uppdrag? Det som kommit fram av intervjuade lärare är skriftliga 
omdömen, vilka även har undersökts i mitt arbete, utvecklingssamtal samt intagningsprov och 
intervjuer på mottagande utbildningar. Det som kraftfullt påpekas är vikten av att en skola 
utan graderade betyg inte får bli kravlös eller orättvis vid intagningen till gymnasiet. 
Skolverkets undersökning (2000) av dagens kunskaps- och målrelaterade betyg visar dock att 
det även idag skiljer sig avsevärt mellan målen och betygskriterierna hos olika skolor och 
lärare.  
 
Precis som vid allt lärande blir det bäst resultat om fokus ligger på det som görs bra. Skolan 
bör därför, för att få elever att utvecklas, uppmuntra och fokusera på deras kvaliteter. Betyg är 
ingen bra respons, varken särskilt personlig eller positiv, och de ser inte till de kvaliteter som 
eleven har. De viktigaste förutsättningarna vid ett djupinriktat lärande är ett gott 
självförtroende, nyfikenhet och kunskapen och lusten att lära. Skolans arbete består bl.a. av att 
bibehålla och öka dessa förutsättningar. Betygen verkar tyvärr vara en faktor i skolan som 
istället, hos många elever, indirekt orsakar en släckning av desamma. Utvärderingen av en 
verksamhet får inte påverka verksamheten så att själva syftet med verksamheten inte uppnås. 
Frågan är hur en annan typ av bedömning som skulle kunna ge skolan en ärlig chans att 
fullfölja sitt uppdrag – att hjälpa eleverna till ett livslångt lärande – egentligen skulle se ut?   
 
 
Vidare forskning 
 
Jag skulle vilja göra intervjuer med lärare och elever på fler skolor där de inte sätter graderade 
betyg, men även med elever på kommunal skola som får betyg för att se deras syn på kunskap 
och betyg. På friskolan med omdömen skulle jag även vilja intervjua eleverna för att se vad de 
tycker om omdömen. 
 
Det skulle även vara intressant att inta ett internationellt perspektiv och undersöka skolor i 
andra länder som inte sätter graderade betyg utan ger ett annat slags omdöme och kanske 
utvärderar skolans verksamhet på andra sätt. 
 
Man kunde även undersöka om det verkligen behövs betyg när man ska söka in på gymnasiet. 
Behöver man utöka antalet platser så att alla som vill ska få komma in och verkligen göra en 
skola för alla? 
 
Till sist funderar jag på hur ett bildningscentrum som Bengt-Erik Andersson talar om, där 
elevernas egna intressen verkligen tas tillvara, skulle se ut i verkligheten. Kanske finns det 
redan ett, och hur fungerar i sådana fall det? 
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