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Sammanfattning 
I följande arbete har jag studerat betyg och bedömning i den svenska dagspressen mellan åren 
2000-2008. Till arbetet har jag valt cirka 100 tidningsartiklar från svensk dagspress.  Syftet 
med arbetet var att undersöka olika uppfattningar om betyg och bedömning som kommer till 
tals i dagspressen. Jag hade ett stort intresse av att lägga fokus på debatten kring betyg och 
bedömning i den samhälliga diskussionen i dagstidningarna som sällan beskrivits så utförligt i 
den formella politiken i regeringen eller riksdagen. I arbetet har jag kommit fram till att det 
förekommer olika uppfattningar om betyg och bedömning. Dessa uppfattningar är viktiga att 
belysa för att se på frågan ur olika infallsvinklar. Förutom analysen av debattartiklar i 
dagspressen har jag studerat litteratur kring betygsfrågan. I litteraturen har jag använt mig av 
teorier om betyg och bedömning som pedagoger och betygsexperter beskrivit utförligt. En del 
betygsteoretiker har visat brister i genomförandet av det mål – och kursrelaterade 
betygsystemet. De har också påpekat andra brister i skolan och givit förslag för att åtgärda de 
brister som finns i dagens betygssystem.      



4 

 

 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Pär Widén som bidragit med konstruktiv 
feedback under arbetets gång. Detta arbete borde jag ha skrivit färdigt våren 2008, men då jag 
jobbade halvtid på mitt ordinarie arbete vårterminen 2008 och nästan heltid hösten 2008 och 
samtidigt studerade på heltid vårterminen 2008 har jag inte hunnit. För mig har detta arbete 
inneburit en sammanflätning av arbete, familj och fritid som tillsammans genererat i det 
lustfyllda lärandet. Utan Pärs tålamod och vägledning kunde detta arbete inte ha kommit till.     



5 

 

 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 6 

1.1 BETYG – EN HISTORISK BAKGRUND ............................................................................................................... 6 
1.2 Syfte och frågeställningar ......................................................................................................................... 9 

1.3 Disposition ............................................................................................................................................................. 9 

2. METOD ........................................................................................................................................................... 10 

2.1. METOD FÖR MIN UNDERSÖKNING ...................................................................................................................... 10 
2.2. Datainsamling ........................................................................................................................................ 11 

2.3. Urval av debattartiklar och litteratur .................................................................................................................. 12 
2.4. Kodning och bearbetning av urvalsmaterialet ............................................................................................... 12 

2.4.1. Kodning och bearbetning av debattartiklar ............................................................................................ 13 
2.4.2. Kodning och bearbetning av litteratur .............................................................................................. 13 

3. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................................. 15 

3.1 TIDIGARE FORSKNING OM POLITISKA MOTIVERINGAR TILL BETYGSSYSTEM ................................................ 15 
3.2. Olika motiveringar till betyg och bedömning ........................................................................................ 17 

3.3. Summativ och formativ bedömning ................................................................................................................... 18 
3.4. Förändringen från ett relativt betygssystem till ett mål‐ och kunskapsrelaterat betygssystem .................... 20 

3.5. En förändrad syn på kunskap .................................................................................................................... 21 
3.6. Bedömningens läge i svenska skolor .................................................................................................... 22 

4. RESULTAT ..................................................................................................................................................... 26 

4.1 VILKA DEBATTERAR BETYG OCH BEDÖMNING? ........................................................................................... 26 
4.1.1 Politiker, skolmyndigheter med flera debatterar betyg och bedömning .............................................. 26 

4.2 VILKA UPPFATTNINGAR FÖREKOMMER? ............................................................................................ 27 

4.2.1. OLIKA ÅSIKTSLINJER ............................................................................................................................... 27 
4.2.2. Strid i skolan är ideologiskt ................................................................................................................ 28 

4.2.3. Skolpolitik inom kommunerna ......................................................................................................................... 29 
4.2.4. Betyg utifrån olika infallsvinklar ................................................................................................................ 30 

4.2.5. Undersökningar visar elevernas resultat på olika sätt ............................................................................. 33 
4.2.6. Skolan har andra problem än betyg ................................................................................................... 34 

4.2.7  Elevernas synsätt på betyg ...................................................................................................... 35 

4.3 NÄR I TID SKA BETYG SÄTTAS? ........................................................................................................... 36 

4.3.1. BETYG TIDIGARE OCH I FLERA STEG ........................................................................................................ 36 
4.3.2. Skriftliga omdömen från ettan ............................................................................................................ 39 

5. DISKUSSION .................................................................................................................................................. 41 

5.1. FÖRÄNDRING ÖVER TID .................................................................................................................................... 41 
5.2. Vad säger forskarna? ............................................................................................................................. 42 

5.3. Betyg, konkurrens och likvärdighet .................................................................................................................... 42 
5.4. Vad säger politikerna?.................................................................................................................................... 43 

5.5. Elever och föräldrar ................................................................................................................................... 44 
5.6. Slutord .................................................................................................................................................. 44 

6. KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................................. 46 



6 

 

 

1. Inledning 
Diskussionen kring betygsfrågan är intensiv i dag. Mona Sahlin, som var emot betyg från 
sexan, säger nu att hon och hennes parti, socialdemokraterna, ger godkänt till regeringens 
förslag om tidig betygsättning. Socialdemokraterna har gett grönt ljus och är beredda att 
förhandla med regeringen om betyg redan från årskurs sex och nationella prov i grundskolan 
vart tredje år. Skolminister Jan Björklund (fp) säger att de välkomnar överenskommelsen men 
inte tänker kompromissa om skriftliga omdömen redan från årskurs ett.1 Debatten kring 
skolpolitik har funnits länge och under vissa perioder under 1900-talet och fram tills idag har 
debatten varit på sin spets. Efter maktskiftet 2006 tog debatten om betygsystem fart igen. 
Lenita Jällhage skriver i en artikel, Skriftliga omdömen i höst, i Dagens nyheter att alla skolor 
från och med hösten 2008 kan ge sjuåringar betygsliknande skriftliga omdömen. Enligt henne 
har regeringen tagit beslutet att det är enskilda skolor eller rektorer som bestämmer hur de 
skriftliga omdömena ska utformas. Regeringen har också beslutat att införa kunskapsmål och 
nationella prov redan från årskurs tre våren 2009.2  

 

Olika grupper har debatterat och omdebatterat betygsfrågan. Pedagoger, samhällsvetare, 
politiska partier, journalister och fackliga organisationer såsom Lärarförbundet och Lärarnas 
riksförbund har alla debatterat kring frågan betyg utifrån deras uppfattning om elevens 
kunskapsbedömning. I takt med utvecklingen av samhället har det skett förändringar och 
denna process har i sin tur påverkat betingelsen betyg, vilket har lett till att reformer och 
förändringar har skett även inom detta område. I dag pågår en het debatt kring betygssystemet 
i medierna och framför allt i dagstidningar. Sedan maktskiftet 2006 har alliansen drivit frågan 
om betyg igen och syftet är att ändra dagens betygssystem i Sverige.  

I följande arbete kommer jag att undersöka hur betygsfrågan debatterats i dagstidningar. I 
egenskap av nybliven lärare anser jag att är det är angeläget att ta del av denna spännande 
debatt då jag i framtiden kommer att vara insatt i frågan under min karriär som lärare. Jag har 
i åtanke att gå igenom hur den pågående debatten ser ut samt vilka olika åskådningar som 
framhävs i debatten.   

     

1.1 Betyg – en historisk bakgrund  
Betyg har en avgörande betydelse för elevens framtid. Ett bra betyg kan betyda en plats på 
universitet och goda möjligheter i framtidens karriär. Betyg är, enligt läroplanerna, ett mått på 
vilket kunskapsmål eleven har uppnått. Mål som ska finnas får varje kurs med definitioner i 
olika betygskriterier. Eleven uppnår mål på olika sätt därför är det viktigt för lärarna att ta 

                                                            
1 Aftonbladet 11/11‐ 2007, Betyg från sexan, Staffan Lindberg. 
2 Dagens Nyheter 25/6‐ 2008, Skriftliga omdömen i höst, Lenita Jällhage.  
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hänsyn till de kunskaper eleven har tagit till sig. Detta innebär en allsidig bedömning av de 
kunskaper eleven har lärt sig, enligt min uppfattning. 

 

Jag anser även att betyg har varierande funktioner. Genom betygsättning rangordnar och 
dokumenterar läraren elevens kunskapsnivå. Betyg är ett verktyg för myndigheterna att 
kontrollera och sortera elever och på detta sätt kontrollerar de samhället. Utifrån betyg kan vi 
se resultat av arbete för såväl lärarnas som elevernas prestation i skolan. Man kan sporra 
elevens arbete och utveckling vilket i sin tur hjälper läraren att uppmuntra, vägleda och 
kritisera eleven. Det har under 1900-talet genomförts stora förändringar i idéer kring 
betygsättning på grund av samhällsförändringar som influerar alla fenomen i samhället. I 
enlighet med den senaste förändringen sätter man betyg utifrån uppsatta mål för kurser.  

  

Olika författare ger olika historiska tidpunkter angående förekomsten av elevens 
kunskapsbedömning. Det som dock är tydligt är att bedömningen av kunskap på något sätt har 
en lång historia bakom sig. Helena Korp skriver i sin bok Kunskapsbedömning – hur, vad och 
varför om bedömning av elevens kunskap. Korp anser att bedömning av elevens kunskap har 
fyllt olika funktioner beroende på samhället och tidsepoken. Med detta menar hon att såväl 
samhälle som tidpunkt har en väsentlig betydelse för hur man har genomfört och organiserat 
bedömningen av elevens kunskap. De historiska och sociala betingelserna avslöjar inte bara 
hur man har haft olika uppfattningar av kunskap och bedömning utan bedömningen av 
kunskap avslöjar även elevens syn på kunskap, samhället och sig själv som individ.3  

 

Det finns olika motiv bakom institutionaliserad bedömning av elevens kunskap vid varje 
tidsepok. I Kina började makthavarna införa nationella skriftliga examinationer redan på 200-
talet . Motivet var att skapa konkurrens bland medborgarna om de högre anställningarna inom 
statlig och militär förvaltning. Denna selektionsform av kunskapsbedömning ledde dock i 
praktiken inte till någon förändring och Mandarins söner fick tjänsterna. Sedan 1100-talet 
existerade kunskapsbedömning vid universitetet i Paris och Bologna i form av muntliga 
förhör där studerande gav svar på de inlärda frågorna. Man använde sig även, på den tiden, av 
gesällprov för att bedöma hantverksskråna. I samband med utvecklingen av industrialismen i 
Västeuropa på 1700-talet kom de första examinationssystemen. Man använde sig av officiella 
och skriftliga prov för att anställa folk.4 

 

När det gäller betygsystem i Sverige skriver Jörgen Tholin att man använde sig av skriftliga 
bedömningar där man bedömde elevens personliga egenskap under 1500-, 1600-, och 1700-

                                                            
3 Korp Helena 2003, Kunskapsbedömning ‐ hur, vad och varför, sida, 26.    
4 Ibid. s. 26f.   
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talen. Dessa omdömen användes dock som ett rekommendationsbrev vid inträde till 
universitet och var inte standardiserade betyg.5 Enligt Ingemar Wedman fick elever ett 
testimonium från rektorer vid lämnanden av skola från 1611; och det var först år 1807 som 
man lämnade föreskrifter om testimoniumens omfattning. Den första regleringen för att sätta 
betyg var, enligt honom, år 1820. Vid den tiden ersattes termen testimonium av betyg.6        

  

År 1820 infördes en betygskala där betygen var knutna till bestämda kunskaper. Klarade man 
dessa kunde man flytta till nästa klass.7 Håkan Andersson skriver i sin bok Varför betyg? 
Historiskt och aktuellt om betyg att man satte betyg på elevens personlighet på l800-talet; men 
vid sidan av detta ökade skolämnenas betydelse starkare än förut. Enligt honom hade man 
följande beteckningar för att bedöma läskunnigheten: har begynt läsa, läser svagt, läser 
någorlunda, läser försvarligt, läser med färdighet. Andersson skriver vidare att man i slutet av 
1930-talet använde en sjugradig betygskala som man kan beräkna som den äldsta 
betygsättningen i Sverige. I denna form delade man upp ordning och uppförande i två olika 
betyg.8    

 

Författarna Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren skriver i sin bok Utbildningsreform och 
politisk styrning att det relativa betygsystemet i folkskolan infördes i slutet av 1940-talet. 
Betygen var ett urvalsinstrument med en sjugradig skala i bokstavsordning. Efter 
betygsutredningarna från 1973, 1989 och 1980 års läroplan skedde förändringar. Det har 
kommit utredningar och tillsatts kommittéer för att reda ut betygsfrågan. 1990 års 
betygsutredning föreslog ett relaterat betygsystem med sex steg. Men man har sedan 1994 
kommit överens, efter diskussion i regeringen och riksdagen, om ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygsystem med en tregradig betygsättning för grundskolan med, godkänd, 
väl godkänd och mycket väl godkänd; och en fyragradig betygsättning med, icke godkänd, 
godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd, för gymnasiet.9 Under dessa år har det 
svenska betygsystemet gått från ett ordningsbetyg till relativ betygsättning och mål- och 
kunskapsrelaterade betyg. Som jag påpekat ovan är diskussionen kring betygsfrågan het och 
fortsättningsvis i detta arbete kommer jag att undersöka den pågående debatten om betyg och 
bedömning.     

                                                            
5 Tholin Jörgen 2006, Att kunna klara sig i ökänd natur: en studie av betyg och betygskriterier  historiska 
betingelser och implementering av ett nytt system, sida, 16.  
6 Wedman Ingemar 2003, Kobra, nallen och majjen, sida, 308.   
7 Holmlund Kerstin 2004, Vad har kvalitet med skolan att göra, sida, 112.  
8 Andersson Håkan 1999, Varför betyg? Historiskt och aktuell om betyg, sida, 13f.  
9 Lindensjö Bo och Lundgren Ulf P. 2000, Utbildningsreform och politisk styrning, sida, 106‐108.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna undersökning avser att analysera texter som är hämtade från samhällsdebatten i form 
av dagstidningar som behandlar betygsfrågan under 2000-talet. Syftet är att beskriva hur olika 
synsätt på betyg framträder i samhällsdebatten samt att förstå dessa olika synsätt. För att 
förstå dessa synsätt väljer jag att beskriva hur olika aktörer beskriver frågor om betyg och hur 
de argumenterar för olika betygsmodeller mellan åren 2000-2008 i svenska dagstidningar. För 
att uppnå syftet utgår jag från nedanstående frågeställningar: 

 

• Vilka aktörer debatterar betygen? 
• Vad anser dessa aktörer att betygen ska bedöma? 
• Vilka tekniker för bedömning förespråkar dessa aktörer? 

 
 

1.3 Disposition  
Undersökningen presenteras i fem kapitel. I detta kapitel har jag presenterat en inledning, mitt 
syfte och mina frågeställningar. I kapitel två går jag igenom metod, datainsamling och urval 
av litteratur. I kapitel tre går jag igenom den teoretiska delen och tidigare forskning. I kapitel 
fyra redovisas resultatet av analysen av tidningsartiklar och i det sista kapitlet presenteras en 
diskussion av såväl den empiriska delen som tidigare forskning.  
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2. Metod 
Metoden för detta arbete utgörs av en kvalitativ textanalys av dagstidningar.  Pål Repstad 
skriver i sin bok Närhet och distans att tidningsartiklar kan utgöra intressanta källor. Enligt 
honom kan tryckta texter komma in i kvalitativa samhällsvetenskapliga undersökningar på 
flera sätt. Oavsett vilka syften eller tekniker forskaren har kallas dessa källor för dokument- 
och källanalys.10 Alan Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att 
”dagstidningar, tidskrifter, TV-program, filmer och andra massmediala produkter utgör 
tänkbara källor för en samhällsvetenskaplig analys”.11 Repstad betonar också att 
tidningsartiklar är intressanta källor när det gäller kvalitativa undersökningar. 12 I denna 
undersökning kommer jag att använda mig av textanalys som metod. I följande kapitel 
kommer ni att delges information om hur jag arbetade med denna metod.  
 

2.1. Metod för min undersökning 
Något som jag slogs av innan jag valde vilken metod jag ville arbeta med var att jag ville 
arbeta på något nytt och valet föll på metoden att arbeta med analys av texter. Något som för 
mig var mycket intressant var det faktum att arbeta med tidningsartiklar som innehåller en hel 
del diskussioner om viktiga företeelser i vårt samhälle. Tidningsartiklar utgör viktiga källor 
för att studera samhällsfrågor ur olika synvinklar samt innehåller även flera perspektiv på ett 
fenomen som betyg och bedömning. Med detta menar jag att en allsidig diskussion och olika 
synsätt på betygsfrågan kan leda till en djupare förståelse av samhällsdebatten om betyg och 
bedömning. I min undersökning har jag valt att ställa de olika uppfattningar som förekommit 
mot varandra för att skapa en djupare förståelse för betyg och dess förändring. För att uppnå 
detta utgår jag från Alan Brymans beskrivning av hermeneutik. Bryman skriver i sin bok 
Samhällsvetenskapliga metoder att ”den centrala ide som ligger till grund för hermeneutiken 
är att den forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det 
perspektiv som dess upphovsman haft”13.  I min tolkning av artiklarna har jag inspirerats av 
Brymans beskrivning av hermeneutiken genom att beskriva vem som har skrivit artiklarna 
och försöker förstå deras tolkning. Jag har också använt mig av Pål Repstads bok Närhet och 
distans. Som Repstad påpekade kommer tryckta källor in i samhällsvetenskapliga 
undersökningar vilket kan betyda att analys av tryckta texter rymmer principer som andra 
kvalitativa metoder utgör; exempelvis hur tolkning och analys av data genomförs.  
         
 

                                                            
10 Repstad Pål 2007, Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, sida, 116. 
11 Bryman Alan 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, sida, 364.  
12 Repstad Pål 2007, Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, sida, 116. 
13 Bryman Alan 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, sida, 370.  
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2.2. Datainsamling      
Pål Repstad skriver att de större dagstidningarna har med tiden byggt upp tjänster med vars 
hjälp man kan söka på namn eller andra stickord. Ett bra sätt, enligt Repstad, är att se vilka 
möjligheter som finns innan man ger sig in i att planlöst bläddra genom artiklarna annars finns 
det en risk att man förlorar huvudspåret, menar Repstad.14  Enligt honom finns det också 
mycket skriven litteratur om datainsamling. Dock betonar han att det inte finns mycket skrivet 
om vägen från rådata till rapport. Repstad skriver vidare att det finns personlig kreativitet och 
stil i frågan men han betonar att arbetet från rådata till rapport måste utformas systematiskt.15 
När det gäller datainsamling har jag fått råd och hjälp av min handledare. Jag har också gått 
på en kurs, på universitets bibliotek, som handlade om hur man söker data i universitetets 
databaser. Denna kurs var en stor hjälp när jag sökte information. Medan jag sökte data till 
arbetet har jag även funnit andra vägar som underlättat insamlingen av data.   
 
Efter att jag formulerat mitt syfte med arbetet började jag leta efter litteratur. På universitetets 
bibliotek, i Linköping, finns det ett bra register/index över svenska dagstidningar och vad de 
innehåller. Det heter Svenska dagstidningar. Man kan söka de artiklar som man letar efter och 
man kan bläddra igenom och söka under olika rubriker, till exempel undervisning eller skolan, 
år för år, exempelvis mellan 2000-2007. På detta sätt kan man hitta alla artiklar som handlar 
om betyg under dessa år, sedan via datum kan man söka mikrofilmer som finns i de flesta 
dagstidningarna på bibliotekets arkiv. Jag har dock inte använt denna metod för att söka 
tidningsartiklar eftersom jag anser att det finns lättare sätt att söka tidningsartiklar. På 
Linköpings universitets hemsida använde jag mig av Artikelsök och Mediearkivet. Artikelsök 
och Mediearkivet är två tjänster som innehåller index över svenska dagstidningar och 
fortlöpande material ur mer än 15 svenska dagstidningar och mer än 550 tidskrifter. Enligt 
den officiella hemsidan uppdateras databasen dagligen och varje år tillkommer cirka 65 000 
poster.16  Genom tjänsterna Artikelsök och Mediearkivet hittade jag snabbt och enkelt 
information om relevanta artiklar. Samlade och strukturerade sökresultat ger information om 
artikeln, hänvisningar och värdefulla tips på vidare sökning. Jag har fått tillgång till 
fulltextartiklar direkt på skärmen genom Artikelsök och Mediearkivet. Jag sökte 
huvudsakligen på orden betyg och bedömning vilket gav mig många artiklar direkt hem till 
mig via nätet. Jag använde mig av sökorden betyg och bedömning som nyckelord för 
undersökningen även om jag också provade andra sökord som till exempel debatt i skolan. 
Sökorden betyg och bedömning gav det bästa resultatet. Sökorden betyg har lett till att flera 
olika aktörer kunde identifieras i debatten. Dessa gav även uttryck för olika synsätt på betyg 
vilket är centralt för undersökningen och för förståelsen av debatten. Jag har sökt artiklar år 
för år och började från 2000-talet. Inte minst motiverat av att betygsdebatten under 2000-talet 
sällan fokuserats i tidigare forskning. De artiklar som inte fanns tillgängliga direkt på 
Artikelsök och Mediearkivet har jag sökt efter på Google genom deras rubrik. Jag har sökt 
artiklarna från de rubriker som jag funnit i både Artikelsök och Mediearkivet på Google. 
Genom detta arbetssätt har jag funnit många artiklar mycket snabbt. Jag provade också 

                                                            
14 Repstad Pål 2007, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, sida, 116.  
15 Ibid. S 116f.  
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Googles hemsida direkt genom att skriva sökord som Jan Björklund och betyg eller Mona 
Sahlin och betyg. Men Artikelsök och Mediearkivets tjänster gav ett mer omfattande material.  

 

2.3. Urval av debattartiklar och litteratur  
Sammanlagt har jag valt ut 100 artiklar. I ett första skede har jag läst artiklarna på datorn, 
sedan har jag kategoriserat in dem år för år och skrivit ut dem för närmare analys. Urvalet av 
artiklarna utgick från mitt syfte med arbetet och sammanlagt har jag läst och analyserat 100 
artiklar. Ganska snabbt märkte jag att inte alla artiklar behövde analyseras i detalj i arbetet 
och jag bestämde mig för att begränsa mig till cirka 30 artiklar för att inte bli för omfattande. 
Jag har även begränsat mig till att studera hur betyg debatteras mellan åren 2000-2008. Jag 
noterade när jag läste artiklar om skolan, att politikerna spelar en tung roll i skolfrågor. Det 
har också förekommit andra röster som på olika sätt kritiserat och diskuterat betyg i debatten. 
Ett annat skäl till att jag valde just denna tidsperiod är att de flesta tidigare undersökningar 
fokuserar på perioden innan 2000-talet. För mig var det dessutom också intressant att 
undersöka något som var aktuellt i tiden. Min motivering till urvalet av de artiklar som jag har 
valt var just att belysa allas röster och undersöka den aktuella debatten om betyg och 
bedömning som var av relevans för lärare. Urvalet av tidningsartiklarna utgick från syftet med 
arbetet och är kategoriserade enligt följande: vilka aktörer som debatterar betyg och 
bedömning, vilka uppfattningar dessa aktörer uttrycker om betyg och bedömning och hur de 
motiverar deras idéer och åsikter. 

 
Urvalet av litteratur baseras i första hand på de tidningsartiklar som jag har läst, med andra 
ord letade jag efter relevanta teorier för arbetet. Att titta på hur debatten om betyg har varit 
under 1900-talet, med fokus på den politiska motiveringen. Motivet till detta var att utreda hur 
diskussionen om betyg och bedömning förts samt vilka uppfattningar som har förekommit i 
diskussionen. Utifrån litteraturen vill jag lyfta fram hur diskussionen om betyg har lett till 
förändringar i systemet och vilka uppfattningar man hade av betyg och bedömning tidigare. 
Jag har också valt att studera vad pedagogerna säger om bedömningens läge i dagens skola. 
Motivet bakom detta urval är dels att se pedagogernas synsätt på dagens debatt i medier samt 
dels att se vad dessa pedagoger säger om dagens betygsystem med fokus på exempelvis vilka 
brister det nuvarande betygsystemet har etcetera. Olika bedömningsformer har förekommit 
och förekommer i skolan och jag går även igenom dessa bedömningsformer. Särskilt vanliga 
är summativa och formativa bedömningsformer.  
 

2.4. Kodning och bearbetning av urvalsmaterialet  
Hur ska jag gå tillväga med bearbetning och kodning av urvalsmaterialet? Det var en fråga för 
mig. Först jobbade jag med debattartiklarna; dels för att skapa lämpliga teman för arbetet dels 
för att hitta relevant forskning och teorier för undersökningen. Nedan beskriver jag, i detalj, 
hur jag har gått tillväga.  

                                                                                                                                                                                          
16 http://www.btj.se.lt.ltag.bibl.liu.se/ 081215 
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2.4.1. Kodning och bearbetning av debattartiklar 
Jag läste de utvalda artiklarna flera gånger och varje gång jag läste det utvalda materialet 
skrev jag kommentarer i marginalen. Medan jag läste artiklarna valde jag också att skapa 
olika teman. Resultatet av detta arbete blev att jag identifierade följande tre teman: Vilka 
debatterar betyg och bedömning? Vilka uppfattningar förekommer? Samt när, i tid, ska betyg 
sättas?  Jag ansåg att dessa teman kan svara mot mitt syfte med undersökningen. Efter detta 
klassificerades urvalsartiklarna under varje tema och jag började skriva för varje tema. Under 
arbetets gång utformades ytterligare avsnitt under respektive tema, vilket resulterat i att jag 
har flera underrubriker under varje tema.  
 
Under arbetsprocessen framkom även att vissa aktörer skrev och diskuterade oftare än andra. 
Vid en närmare läsning visade det sig att det var personer som riksdagspolitiker, pedagoger, 
journalister, föräldrar och elever. Dessa personer debatterade frågan utifrån sin egen 
uppfattning och personernas perspektiv på betygsfrågan varierade. Pedagogerna diskuterade 
frågan mest ur ett pedagogiskt lärarperspektiv. De försökte visa på skolans brister såsom brist 
på resurser och de skrev bland annat om hur betyg leder till stress för lärarna etcetera; medan 
politikernas perspektiv rymde mest politiska idéer om samhället eller deras ideologier i 
frågan. Politikerna visade också olika partiuppfattningar samt har även förstärkt sina 
resonemang genom att utgå från teorier om betyg. När det gäller politikerna har jag kunnat 
urskilja tre åsiktslinjer. Vänsterpartiet ville inte ha alls betyg medan Moderaterna samt 
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristendemokraterna betonade betyg i flera steg och tidigare än 
år åtta. Socialdemokraterna håller med om att betyg behövs men inte förrän år åtta och de 
betonar även andra former för bedömning såsom utvecklingssamtal och individuella 
utvecklingsplaner. Miljöpartiet eftersträvar mer pedagogiska lösningar. Utifrån detta vill jag 
även betona att det finns också gemensamma åsikter, till exempel ingen av partierna är mot 
utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Betoningen i diskussionen ligger i att 
en mer summativ bedömning kommer från den politiska högersidan. Detta då betyg tidigare i 
skolan och i fler steg leder till att elever presterar bättre som i sin tur leder till att elevens 
kunskapsnivå blir högre. Både föräldrar och elever såg betyg och bedömning som en hjälp för 
var elevers kunskapsnivå är i skolan och hur de ligger till kunskapsmässigt. Bland elever 
ansågs det att tidiga betyg inte är bra etcetera. Jag avser inte att kommentera mer om detta här 
utan jag kommer att komma tillbaka till detta och beskriva mer utförligt hur dessa aktörer 
diskuterade frågan.  
 

2.4.2. Kodning och bearbetning av litteratur  
Innan jag började arbeta med undersökningen läste jag Håkan Anderssons bok Varför betyg? 
Historiskt och aktuellt om betyg. Anledningen var att förbereda mig och fördjupa mig i 
debatten om betygsfrågan i Sverige. Denna bok gav mig en förståelse av hur debatten om 
betyg och bedömning har diskuterats och utformats sedan början av 1900-talet. Jag kunde 
spåra förändringar genom att gå tillbaka till tidigare forskning om betyg och bedömning, men 
själva arbetet med denna del började först när jag var färdig med analysen av debattartiklarna. 
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Jag letade efter relevanta teorier om betyg och bedömning, tidigare diskussioner om frågan 
och jag sökte efter hur synen på kunskap har varit och hur förändringar förekommit. För att 
vara ännu mer tydlig sökte jag pedagogernas synsätt på dagens betygssystem i diskussionen. 
Motivet till detta var att lyfta fram deras perspektiv på debatten om betyg. Trots att 
journalister har refererat till pedagogernas åskådningar ville jag själv läsa deras uppfattningar 
för att närmare kunna utreda deras perspektiv i diskussionen. För att nå detta syfte läste jag 
även litteratur som hjälp till att skapa teman för arbetet.  Teman för denna del var att dels se 
hur synen på kunskap förändrats, hur denna förändring lett till förändringar i betygsystemet 
och dels hur diskussionen har varit och vad forskarnas perspektiv har varit. 
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3. Tidigare Forskning  
I följande del av arbetet kommer jag att gå igenom tidigare forskning om betyg. Avsikten med 
detta är att ge en bakgrund till hur olika forskare har behandlat debatten om betyg och vad 
deras forskningsprojekt har betonat. Detta leder sedan till en genomgång av olika teoretiska 
aspekter av betyg och bedömning som jag kan förhålla mig till i min slutdiskussion.  

 

3.1 Tidigare forskning om politiska motiveringar till betygssystem  
En första motivering till användandet av betyg från 1820 till slutet av 1900-talet var att man 
ville ge vitsord på elevernas utförda prestationer och uppförande i skolan. Olikartade vitsord 
var vanligt förekommande och enhetliga betyg för samtliga skolor förekom inte. Under dessa 
år skötte skolor och rektorer själva urvalet till vidare studier. Det var först under de första 30 
åren av 1900-talet som intresset till vidare studier ökade. Detta ledde till att kravet på att 
skapa enhetlighet och jämförbarhet ökade vid sidan av ett behov av att göra urval mellan 
elever till vidare studier. År 1962 infördes de första relativa betygen. En av 
huvudanledningarna till införandet av detta system var att elever via betyg skulle kunna 
jämföras inför urvalet till vidare studier och att betyg skulle vara jämförbara för olika elever 
från olika skolor och olika lärare.17   

 

I Sverige har kravet på betygens jämförbarhet varit vanligt i jämförelse med andra länder. 
Införandet av målrelaterade betyg har däremot skett tidigare i andra länder än i Sverige, detta 
trots att debatten förkommit under samma år som man införde ett relativt betygsystem. Detta 
beror på att debattartiklar kring ett målrelaterat betygsystem inte väckte tillräckligt starkt 
intresse som i sin tur kunde leda till en förändring av det relativa betyget. De som var för 
relativa betyg ansåg inte att det förelåg några större skillnader mellan individer när det gäller 
lärande. Motivet bakom införandet av ett relativt betyg var att antalet elever som sökte vidare 
till studier ökade och man menade att det behövdes fler studieplatser för att bereda fler elever 
rum.18  Systemet ansågs dock ha sina brister och för att lösa bristerna gavs många förslag. 
Regeringar har bland annat tillsatt kommittéer för att lösa dessa. MUT-projektet, 
målbestämning och utvärdering, var ett av dessa försök till förändring och var grundat i en 
gemensam undervisningsavdelning 1972. Syftet med detta projekt var att genom 
målprecisering, precisera mål för de olika ämnena, ge underlag för utvärdering av 
skolsystemet som helhet och avgränsa delar av den. Målbeskrivningen av skolämnena var 
knuten till kursrelaterade betyg.19    

                                                            
17 Wedman Ingemar 2004, Kobra, nallen och majjen, sida, 308f. 
18 Ibid. Sida 308f.  
19 Richardson Gunnar 2004, Svensk utbildning historia skola samhället för och nu, sida 225f.  



16 

 

 

Richardson skriver att MUT-projektet aldrig slutfördes. Projektet kritiserades för att det kunde 
leda till en starkt centraliserad undervisning. Detta kolliderade med ett annat 
utredningsprojekt, SIA-utredningen, som syftade till att decentralisera beslutfattandet och 
anpassa skolans verksamhet lokalt.20  Ingemar Wedman anser att MUT- projektet kunde vara 
ett försök att lösa dilemmat med relativa betyg. Wedman skriver att MUT-projektets 
misslyckande berodde på att det fanns uppfattningar som trodde att lärarnas frihet att skapa 
gemensamma och enhetliga omständigheter för inlärning mer eller mindre ledde till 
pedagogiskt misslyckande.21  

 

Att man inte kunde överge relativa betyg och övergå till ett målrelaterat betygssystem berodde 
dels på problem med att finna rättvisa betygsformer som skulle leda fler elever till vidare 
studier. Dels menade de beslutande politikerna att betygens urvalsfunktion och jämförbarhet 
alltjämt var väsentliga eftersom behovet av att kunna göra urval till vidare studier kvarstod. 
Richardson skriver att kritiken mot relativa betyg framkom redan i början av 1960-talet. 
Kritikerna menade, enligt honom, att konkurrens mellan elever har lett till negativa, sociala 
och psykologiska effekter. Mot bakgrund av detta fick skolöverstyrelsen 1969 i uppdrag av 
regeringen att utarbeta ett nytt system. Resultatet av arbetet har blivit att en betygsfri skola 
ansågs vara orealistisk, men att de var överens om att relativa betyg skulle ersättas av 
målrelaterade betyg med kursbeskrivningar på en femgradig skala. Inte heller fann man någon 
politisk lösning den här gången.22    

 

Regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utarbeta betyg utifrån 
skolöverstyrelsens förslag och söka finna en lösning, vilket ledde till att betygsutredningen 
1973 tillsattes. Kommittén jobbade med frågan till och med år 1977 utan att finna någon 
lösning. Socialdemokraterna ansåg att man borde avskaffa grundskolebetygen och ersätta dem 
med individualiserade bedömningar i form av samtal och intyg. De borgerliga ledamöterna 
ville dock ha kvar betyg, men de var ändå eniga om att överge de relativa betygen till fördel 
för kursrelaterade betyg med tre betygsgrader. Betygsutredningen 1973 var eniga om följande 
frågor. Ett kursrelaterat betyg i tre steg skulle ges i gymnasieskolan. Betygens urvalsfunktion 
vid intagning till gymnasiet skulle reduceras och elevens intresse till utbildning och 
arbetsorientering betonades samt skolans omdöme skulle vara i centrum. Majoriteten av 
remissinstanserna avvisade detta. Motivationen var att de trodde att denna sorts betyg blev 
mindre precisa och mer subjektiva till sin karaktär. Andra kommittéer tillsattes för att 
behandla betygsfrågan; exempelvis 1979-års gymnasieutredning och 1989-års utredning. 

                                                            
20 Richardson Gunnar 2004, Svensk utbildning historia skola samhället för och nu, sida 206. 
21 Wedman Ingemar 2004, Kobra, nallen och majjen, sid. 311.  
22 Ibid. Sid. 312.  
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Eftersom såväl 1979-års gymnasieutredning som 1989-års utredning inte kunde tackla 
dilemmat tillsattes en parlamentariskt sammansatt kommitté 1990.23    

 

1990-års betygsberedning fick i uppdrag att hitta lösningar för att ändra det relativa 
betygssystemet till ett målrelaterat betygssystem och efter diskussioner lämnade kommittén 
sitt förslag 1992. De hade kommit fram till följande förslag. Kunskapsutvecklingen beskrevs 
som en process som ser olika ut för olika elever och beroende på ämnet som studeras.  
Betygsberedningen betonade att betygskriterierna skulle vara relaterade till kursplanernas 
mål. Förslaget var såväl avancerat som komplicerat och resulterade i att allmänheten, 
politikerna och även många experter kritiserade systemet. Kvar stod enigheten om att överge 
relativa betyg och övergå till mål- och kunskapsrelaterade betyg.24  

 

Den borgerliga skolministern presenterade sitt förslag 1993 och fick majoritet av rösterna i 
riksdagen. Förändringarna i deras förslag var att en sexgradig betygskala föreslogs med 
beteckningarna A-F och skulle ges från och med årskurs 7. Dessutom skulle ett 
betygsliknande omdöme ges från årskurs ett. Socialdemokraterna var emot förslaget och 
diskuterade en fyragradig betygsskala. Den borgerliga regeringen hann dock inte genomföra 
det nya systemet innan socialdemokraterna kom till regeringsmakten 1994 och rev upp de 
gamla besluten. De genomförde ett reviderat förslag på en betygskala med tre steg, godkänd 
(G), välgodkänd (VG), mycket väl godkänd (MVG), i årskurs åtta för grundskolan och en fyra 
gradig skala för gymnasiet med ickegodkänd (IG), godkänd (G), välgodkänd (VG), mycket 
väl godkänd (MVG).25   

 

Avslutningsvis vill jag betona att en viktig aspekt i denna forskning är att fokus ligger på den 
formella politiken om betyg i regering och riksdag. Där saknas ibland den samhälleliga 
debatten som sällan har beskrivits så utförligt. Med fokus på debattartiklar i dagspressen har 
jag valt att studera debatten om betyg. I dessa debatter framkommer även andra synsätt och 
motiveringar till betyg och bedömning. Dessa synsätt som ibland skiljer sig från den formella 
politikens synsätt och argument är jag intresserad av att belysa.   

 

3.2. Olika motiveringar till betyg och bedömning 
Bedömning är en viktig företeelse i dagens samhälle och vi utsätts för bedömning i 
arbetslivet, i skolan och på många andra ställen i samhället. Det finns även olika syften med 
bedömning. I skolan bedömer vi av olika anledningar; av de mest väsentliga är bedömning av 

                                                            
23 Richardson Gunnar 2004, Svensk utbildning historia skola samhället för och nu, sida 231ff.  
24 Richardson Gunnar 2004, Svensk utbildning historia skola samhället för och nu, sida 231ff 
25 Ibid. sida 231ff.  
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kunskap och kompetens. Politikerna vill veta resultatet av skolans arbete och genom betyg 
och bedömning kan de se resultatet av arbetet i skolan. Föräldrar vill veta hur deras barn 
ligger till i skolan. Enligt Christina Wikström, filosofi doktor i beteendevetenskapliga 
mätningar, har betyg i skolan i regel tre olika syften: ”de ska motivera elever till att prestera 
så väl som möjligt i skolan, de ska informera om kunskaper och kunskapsnivåer och de ska 
fungera som urvalsinstrument.”26  Bedömningen i skolan har en stor vikt och i följande 
avsnitt avser jag att belysa summativ och formativ bedömning i skolan. Något jag vill hänvisa 
till redan här är det faktum att samhällsdebatten kring bedömning aldrig är enhetlig eller 
entydig eftersom det finns en mängd olika aktörer som debatterar kring frågan. Därför gör jag 
en poäng av att, senare i detta arbete, beskriva vilka aktörerna är som debatterar och som i 
dagspressen får möjligheten att beskriva syftet med betyg och argumentera för sitt synsätt.  
  

3.3. Summativ och formativ bedömning 
Summativ bedömning är ” temperaturtagningar av vad en person kan vid ett visst tillfälle 
eller det summerande lärande som visar sig som kunskap och kompetens vid detta tillfälle.”27  
Körkort och högskoleprovet är exempel på summativa bedömningar. I en summativ 
bedömning finns det uppställda krav som man måste uppfylla i ett visst tillfälle exempelvis 
körkortsprov. I denna bedömning jämförs inte personers kompetens med varandra utan det är 
de krav som ställdes som gäller. Vid högskoleprov jämförs personernas kompetens med 
varandra; detta på grund av konkurrens på de utbildningar som högskolelever söker. Att 
komma in på en utbildning beror inte bara på studentens kompetens utan det beror också på 
andra elevers kunskap och kompetens som jämförs med varandra i samma tillfälle. Eleven är 
beroende av vad andra elever visar för kunskap och kompetens. Provet fungerar i detta fall 
som en urvalsfunktion.28 Lisa Björklund Boistrup menar att Sveriges prov från årskurs 8 är 
exempel på summativ bedömning. Enligt henne är summativa bedömningar en summering av 
vad en elev kan vid en viss tidpunkt. 29  
 
 
Helena Korp skriver att summativa bedömningar har ett gemensamt syfte som rangordnar 
elevens prestationer.  Hon skriver vidare att en summativ bedömning har följande syfte. 
Certifikation, differentiering, kompetens och kvalifikation samt kvalitetsersättning och 
samhällsekonomiska intressen. Med certifikation menar hon att intyga en persons kompetens i 
syfte att eliminera okvalificerade sökande till yrke och utbildningar mot uppsatta 
förkunskaper redan från start.30  Syftet med differentiering är att differentiera antalet 
kvalificerade sökande individer till en utbildning eller yrke. Resultatet av summativa 
bedömningar i form av prov är inte till för att förmedla individens kompetens utan enbart för 
att skilja blivande sökande åt. Ett annat syfte med summativa bedömningar är kompetens och 

                                                            
26 Agneta Peterson 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida 23. 
27 Petterson Astrid 2007, Pedagogisk bedömning om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, sida 32.  
28 Ibid. S. 31  
29 Boistrup Björklund Lisa 2007, Pedagogisk bedömning om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, 
sida 112.  
30 Korp Helena 2003, Kunskapsbedömning ‐ hur, vad och varför, sida 78.  
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kvalifikation. Detta syftar till att knyta skolans ansvar gentemot föräldrar och elever. 
Föräldrar har rätt att veta om deras barn har fått tillräckligt med kunskap för att klara den 
utbildning som eleven har rätt till. I Sverige har elever i grundskolan rätt till så mycket 
undervisning att de ska få betyget godkänd i de tre huvudämnena matematik, svenska och 
engelska. Tanken bakom detta ligger i den allmänna medborgarbildningen som resulterar i att 
medborgarna ska delta aktivt i samhällslivet vilket är grundstenen för demokratin och en 
kunskapsmässig grund för yrkeslivet och fortsatta studier. Syftet med summativ bedömning 
vid kvalitetsersättning och samhällsekonomiska intressen är att ge underlag till jämförelse av 
utbildningskvalitet mellan olika skolor och nationella utvärderingar för att se det nationella 
utbildningssystemet. Bedömningens syfte är att garantera likvärdighet och se till att den 
nationella läroplanen stämmer överens med elevernas kunskap oavsett var i landet de befinner 
sig.31   
 
 
Formativ bedömning är en ”bedömning som ska forma lärandet.”32 Syftet med formativ 
bedömning är att resultatet av bedömningen ska leda till något åtgärdsprogram som i sin tur 
resulterar i att främja lärandet.33 Formativ bedömning är en del av undervisningen och den ska 
hjälpa eleven att gå vidare i sitt lärande. Man bedömer elevens kunskap under en lång process 
och den formativa bedömningen fokuserar på lärandet som en process. Formativ bedömning 
hjälper såväl lärare som elever att diskutera kring lärandeprocesser. Boistrup refererar till 
forskarna Black och William som har kommit fram till att formativ bedömning av elevens 
lärande leder till högre kvalitet. Undersökningarna visar också att formativ bedömning leder 
till att de så kallade lågpresterande elevernas resultat blir bättre i skolan.34 En formativ 
bedömning enligt forskarna Black och William hjälper eleverna på följande sätt:  
  

”Den ena delen handlar om att eleverna blir medveten om vad han/hon kan och 
också vilka kvaliteter som hans/hennes prestationer visar. Lärarens uppgift är att 
hjälpa eleverna att utveckla kunskap om och tilltro till sitt kunnande som 
utgångspunkt för elevens fortsatta lärandeprocess. 

Den andra delen handlar om att elever blir medveten om vad/hon ska fokusera 
sitt lärande på framöver. Tillsammans med läraren kan eleven sätta upp nya och 
konkreta mål för sitt lärande. Dessa mål relateras till styrdokumentens 
(läroplaner, kursplaner och/eller lokala arbetsplaner) mål och kriterier.”35  

 

                                                            
31 Korp Helena 2003, Kunskapsbedömning ‐ hur, vad och varför, sida 78. 
32 Petterson Astrid 2007, Pedagogisk bedömning om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, sida 32. 
33 Ibid. S. 32.  
34 Boistrup Björklund Lisa 2007, Pedagogisk bedömning om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, 
sida 112.  
35 Ibid. S. 113.  
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Dessa två punkter är omfattande och enligt författarna ökar dessa delar av formativ 
bedömning elevernas förmåga att reflektera kring sin lärandeprocess. Enligt min uppfattning 
är formativ bedömning vägen till summativ bedömning. Vid en summativ bedömning mäter 
vi kunskap medan en formativ bedömning under en pågående process gör att vi kan nå de mål 
och kriterier som satts upp i olika styrdokument i skolan. Boistrup betonar att lärarna skall 
diskutera grunderna för deras bedömning i ett målrelaterat betygssystem eftersom elevernas 
kunskap jämförs med målen som satts upp i olika styrdokument i skolan.36 Helena Korp 
refererar till Schweizaren Philippe Perrenoud som säger att ”all bedömning som hjälper 
eleven att lära sig utvecklas är formativ.”37 Enligt henne fokuserar fransmannen Bonniol 
också på att formativ bedömning ska hjälpa eleven att utveckla lärandestrategier. Enligt 
Bonniol ska processen vid en formativ bedömning stå i fokus snarare än resultatet. Han tycker 
att ”det är betydligt lättare att rätta ett felaktigt svar än att bedöma den process som lett till 
svaret.” 38   
 

3.4. Förändringen från ett relativt betygssystem till ett mål och kunskapsrelaterat 
betygssystem  
Som jag påpekat ovan har vi, sedan 1994, ett målrelaterat betygssystem i Sverige. Förut hade 
vi ett relativt betygsystem och det tog 32 år innan vi ändrade det relativa betygssystemet till 
ett målrelaterat betygsystem. Upplösningen av det relativa betygssystemet och uppkomsten av 
det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet kan ses dels i ljuset av betygens 
urvalsfunktion dels i ljuset av hur synen på utvärdering och bedömning ändrats över tid.39 I 
det relativa betygssystemet såg man kunskap som något objektivt och mätbart vilket var synen 
på kunskap på den tiden. Konstruktionen av centralprov var ett exempel som syftade till att 
identifiera såväl ”sämre” som ”bättre och medelmåtten”. Vid sidan av detta prov fanns en 
funktion att rangordna elever på en normalfördelningsskala där betyg 3 utgjorde medelvärdet 
och där man endast gav betygen 1-5 till en liten del elever.40  
 
 
I dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem jämför man elevernas kunskaper med de 
mål och betygskriterier som ställs upp. Dessa finns formulerade i kursplanerna och anger 
kraven för olika betygsteg.  De nationella proven har idag andra funktioner som speglar målen 
och kvalitet.41 Christina Wikström skriver att huvudargumentet bakom förändringen från ett 
relativt betyg till ett målrelaterat betyg var att urvalsfunktionen som ett relativt betygsystem 
hade ansågs mindre viktigt än informationsfunktionen som de målrelaterade betygen hade. 
Enligt henne ansåg man också att det var viktigare att betygsätta prestationer och kunskaper 
snarare än att jämföra elevernas prestationer med varandra. Wikström skriver vidare att en 

                                                            
36 Boistrup Björklund Lisa 2007, Pedagogisk bedömning om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, 
sida 113‐114.   
37 Korp Helena 2003, Kunskapsbedömning ‐ hur, vad och varför, sida 79. 
38 Ibid. S 80. 
39 Andersson Håkan 1999, Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, sida 33. 
40 Lindberg Vivica 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida 244. 
41 Ibid. S. 245.  
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stark kritik som riktades mot det relativa betygsystemet var konkurrensen mellan elever som 
ledde till ett negativt inlärningsklimat i skolan. Med det relativa betygsystemet kunde man 
inte heller få information om vilka kunskaper och färdigheter en elev hade utifrån ett visst 
betyg. Detta eftersom i ett relativt betygsystem ser man bara hur en elev presterade bättre än 
en annan elev. Man kunde inte heller observera kunskapsnivåerna över tid på grund av 
betygsfördelningen som alltid var densamma.42   
 
 
Vid sidan av införandet av målrelaterade betyg var det inte oproblematiskt. Wikström 
refererar till Ingemar Wedman som hänvisar till problematiken. Enligt Wedman insåg 
kritikerna svårigheten med att formulera målformuleringar och betygskriterier som skulle 
kunna säkerställa jämförbarheten och rättvisan. Ett annat problem var att det nya systemet inte 
kunde anses för optimal rangordning på grund av att alla kan få samma betyg.43    
     
 

3.5. En förändrad syn på kunskap  
Vad är kunskap? Det finns olika uppfattningar om begreppet kunskap och teoretikerna har 
olika idéer om ordet kunskap. De har också klassificerat begreppet på olika sätt. Det står i 
boken Bildning och kunskap att man kan indela filosofernas svar på frågan om kunskapens 
natur i rationalistiska, empiristiska och konstruktivistiska synsätt. Enligt ett rationalistiskt 
synsätt är kunskap ett resultat av det mänskliga tänkandet medan för de som har en 
empiristisk kunskapssyn innebär kunskap återspegling av verkligheten. Konstruktivisterna 
anser att man kan konstruera kunskap för att göra erfarenheter begripliga. 44   

 

Här kan man ställa sig frågan om kunskap är någonting som bara formulerats i ord. Enligt 
samma källa 45 finns det även en bortglömd form av kunskap som man kallar ”tyst kunskap”. I 
boken Bildning och kunskap riktades kritik mot den ensidiga kunskapsuppfattning som anser 
att kunskap bara formulerats i ord. Med den tysta kunskapen menar man att kunskaper är 
erfarenhetsgrundade. Med andra ord kan man säga att kunskap inte alltid är kognitivt ”En stor 
del av kunskap är inte formulerade, den är tyst och finns som en underförstånd 
kunskapsbakgrund”.46 Här ligger betoningen också på de praktiska erfarenheter som är viktiga 
för utvecklingen av kunskap.  

 

Det finns olika slags kunskapsformer som man inte kan särskilja från varandra på ett 
mekaniskt sätt. I Bildning och kunskap47 nämns fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, 

                                                            
42 Wikström Christina 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida 24. 
43 Wikström Christina 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida 25.  
44 Bildning och Kunskap 2003, sida 29. 
45 Ibid. s, 25  
46 Ibid. s, 31 
47 Bildning och Kunskap 2003, sida 31. 
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färdighet och förtrogenhetskunskap. Dessa former ”samspelar med varandra och utgör 
varandras förutsättningar”48.  Om man bläddrar i Lpo/Lpf 94 får man en klar uppfattning av 
att man inte kan ha en entydig förklaring av begreppet kunskap. Det står i Lpo 94 att kunskap 
är ”inget entydigt begrepp” och skolans uppgift är att skapa ett sätt av lärande som rymmer 
alla former, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhetskunskap. Genom detta sätt att lära 
kan man hålla balans mellan dessa kunskapsformer. Bengt Selghed, filosofidoktor och 
universitetslektor i pedagogik vid Kristinstads Högskola, betonar också att man lyfter fram 
fyra kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet för att belysa 
kunskapsbegreppets spännvidd, det vill säga att man inte längre kan fokusera på 
faktakunskap. Kunskapsformerna samspelar med varandra och utgör varandras 
förutsättningar. Relationen mellan exempelvis faktakunskap och förståelsekunskap är att fakta 
är grundstenen till förståelsekunskap.  

  

Bengt Selghed skriver i en artikel, oförtjänad kritik mot lärare, att i det normrelaterade 
betygsystemet hade man en statistisk syn på kunskap och systemet benämndes som 
empiristiskt. Man såg på kunskap som något oföränderligt och givet. Kunskap var 
avbildningen och återspeglingen av företeelser i vår omgivning. I detta hänseende är kunskap 
något som man kan mäta som ett objekt. Att ge korrekta och korta svar genom kort tid har 
inneburit kunskap samt att ha ett stort förråd av kunskap i huvudet som man direkt kunde ta 
fram beräknades som kunnighet. Kunskap var något som existerade i vår omvärld oberoende 
av oss människor. Detta synsätt dominerade skolans värld under lång tid och Selghed skriver 
att denna kunskapssyn är fortfarande är vanlig i samhället. Lärare förmedlar kunskap genom 
undervisningen och elever förväntas ta till sig dessa kunskaper. 49  
 
Selghed skriver vidare att synen på kunskap har förändrats över tid. Enligt honom finns 
kunskap inte längre utanför oss och inte heller oberoende av oss och den kan inte överföras 
till elever. Kunskap skapas i ett samspel mellan elev och lärare och övriga elever i skolan; 
med andra ord är kunskap en social konstruktion. Eleven är aktiv i mötet med omvärlden och 
inte längre en passiv figur. Elever försöker förstå och begripliggöra omvärlden på sitt eget sätt 
och skapar sina egna subjektiva uppfattningar. Resultat av allt detta blir att eleven skapar sitt 
eget sätt av hur hon lär sig.50      
 
 

3.6. Bedömningens läge i svenska skolor   
Jörgen Tholin, vicerektor och lärarutbildare vid högskolan i Borås, är betygexpert och har 
skrivit om bedömningsformer, betyg och hur skolor utformar mål och betygskriterier. Tholin 
betonar en kollaborativ process vid bedömning av elever. Med kollaborativ 
bedömningsprocess menar han att elever och lärare ska diskutera bedömning; detta kan bidra 

                                                            
48 Bildning och Kunskap 2003, sida, 31 
49 Selghed Bengt 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida 39f.  
50 Ibid. S, 40.  
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till att man kan få en högre kvalitet vid bedömningen. Tholin betonar att ”detta sätt att se på 
bedömningen förekommer dock nästan inte alls i de lokala styrdokumenten.”51 Han skriver att 
det traditionella arbetssättet att betygsätta elever verkar vara mycket starkt hos lärarna. Tholin 
menar inte att svenska lärare är dåliga på att bedöma, utan betonar att den svenska läraren har 
mycket kunskap om bedömning; men han menar också att det finns möjlighet till utveckling. 
Jörgen Tholin har i sin undersökning visat att det finns två skolor som benämner 
självbedömning. Han skriver även att det bara är en handfull skolor som benämner 
elevbedömningsformen peer-groups. Peer-groups är ett arbetsbedömningssätt där elever ger 
respons och kritik mot varandras arbete. Han kritiserar skolorna och menar att det kollegiala 
samtalet inte har slagit rot i skolorna, detta trots att Skolverket många gånger har betonat 
vikten av det kollegiala arbetssättet kring bedömning. Han anser att om lärarna samtalar om 
bedömning kommer de att utveckla ett professionellt språk kring bedömning och detta leder i 
sin tur till att bedömningen blir mer rättssäker. Tholin betonar också vikten av kontinuerliga 
bedömningar som gör att bedömningen blir mer rättskär och likvärdig. Han betonar också att 
det är viktigt att dokumentera resultatet av bedömningen för både elever och föräldrar. I en 
kontinuerlig bedömning måste lärare vara tydliga med vilka aspekter av lärande som 
inkluderas. För att utveckla bedömningen föreslår Tholin att blanda in fler i bedömningen och 
använda varierande former för bedömningen. 52  
 
       
Christina Wikström refererar till Jörgen Tholin som kritiserar bedömningen i svenska skolor. 
Wikström skriver att enligt Tholin finns det oerhört väsentliga skillnader när det gäller de 
lokala betygskriterierna i både innehåll och kvalitet. Tholin har skrivit i sin avhandling och 
betonar, enligt Wikström, att det finns skolor som saknar kriterier för vissa ämnen vilket gör 
det omöjligt för läraren att sätta betyg. I denna situation menar Selghed att många lärare löste 
problemen genom att utgå från medelprestationen snarare än uppsatta kunskapsmål. Detta 
innebär enligt Wikström att ” kunskapsmätningen som sker i klassrummet har en 
normrelaterad inriktning, där ”medel” är viktigare att relatera utfallet till hur utfallet 
relaterar till måluppfyllelse.”53 Hon skriver vidare att andra saker har en avgörande roll när 
det gäller betyg och bedömning. Elever från studievana hem, exempelvis, med högre 
socioekonomisk bakgrund har lättare att kommunicera med läraren som resulterar i att de får 
högre betyg. En annan aspekt som Wikström påpekar är att det målrelaterade betygsystemet 
har fungerat som prestationsmått och kvalitetsindikator. Hon påpekar att det finns ett internt 
och externt tryck för högre betyg. Detta påverkar betygets funktion inom 
utbildningsutvärdering och dess urvalsfunktion till högre studier. Den externa påverkan 
kommer från skolledningen och även andra skolor, det interna trycket kommer från 
högpresterande elever. Wikström skriver att detta inte är konstigt. Hon skriver att det inte 
finns absoluta betygsystem. Wikström påpekar att den negativa konsekvensen som betygens 
urvalsfunktion har är precis som samma som det normrelaterade betygsystemet hade tidigare. 
Konkurrens, som kännetecknade det normrelaterade systemet, har inte bara likadana effekter 
                                                            
51 Tholin Jörgen 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida 16.  
52 Tholin Jörgen 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg sida 16f.  
53 Wikström Christina 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida 26f.  
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utan också lett till att elever tar större hänsyn till betygens numeriska värde än kunskap vilket 
är resultatet av hur betygens betydelse har ökat för enskilda ämnen bland elever. 54 
 
 
Av de andra saker som kännetecknar dagens betygssystem är att betygsnivåerna ökar vilket 
leder till betygsinflation som i sin tur skapar orättvisa enligt Christina Wikström. Wikström 
skriver att betygsnivåerna har ökat stadigt sedan mål- och kunskapsrelaterade betyg infördes 
men detta stämmer inte med verkligheten, betonar hon. Hon pekar på de internationella 
komparativa studier som TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
och PISA (en internationell undersökning av 15-åringars kunnande i läsförståelse, matematik 
och naturvetenskap) visar att kunskapsnivåerna bland elever sjunker. Högskoleprovet visar 
samma sak, att kunskapsnivåerna bland svenska elever har minskat vilket innebär att de 
målrelaterade betygen inte har fungerat bra. Detta tyder på att betygsystemet har drabbats av 
inflation och konsekvenserna av detta fenomen är många. Om en elev får lågt eller för högt 
betyg leder dels till att detta påverkar elevens studieplanering samt att det dels upplevs 
orättvist. Att jämföra olika skolor med olika betygsättningar kan också vara orättvist; till 
exempel då en skola har strikta krav på prov och betygskriterier och den andra har låga krav 
på betygskriterier samt genomför generösa betygsättningar. För att komma åt problemet med 
betygsinflation förutsätter Wikström bättre utbildning om kunskapsmätningars teori och 
praktik. Hon betonar också tydliga målbeskrivningar och betygskriterier. Dessa 
förutsättningar leder till att jämförbarheten uppnås. Att komma åt de dilemman som 
konkurrens skapar verkar svårt att åstadkomma speciellt trycket på lärarna och skolor, anser 
Wikström. Men hon tror dock att problemen kommer att stävjas om man ger tydliga 
målbeskrivningar och betygskriterier. I synnerhet med dagens problem skriver Christina 
Wikström att dagens reformer måste förberedas på ett bättre sätt än vad som hittills skett. 55  
 
 
Bengt Selghed skriver också att skillnaden mellan det normrelaterade betygssystemet och det 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet när det gäller bedömning ligger i att det är svårt 
att tillämpa en likvärdig betygssättning. Nuvarande betygssystem är ”samtalsbaserat språkligt 
uppbyggt i jämförelse med det normrelaterade betygsystem som var mättekniskt uppbyggt”.56 
Selghed skriver vidare att kriterierna för relaterad bedömning, med flera steg som ska spegla 
kvalitet, är besvärliga eftersom tolkning av mål och kriterier som är språkligt formulerade i 
öppna termer inte är lätta att tolka. Selghed betonar att flera undersökningar har visat att 
jämförbara tolkningar av krav på olika betygsteg är svårt att uppnå. En anledning som 
Selghed påpekar är att betyg visar en del av elevens kunskaper och på grund av detta upplevs 
inte betyg rättvist eller likvärdigt. En annan orsak är att betygsättning är en komplicerad 
uppgift. Han skriver vidare det att nuvarande betygsystemet inte är uppbyggt för att kunna 
jämföra samma betyg i samma ämne av olika lärare. När det gäller dagens debatt om betyg i 
flera steg tycker Selghed att förslaget att införa betyg i flera steg är bra. Det kan öka lärares 

                                                            
54 Wikström Christina 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida S 31f.  
55 Wikström Christina 2007, Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, sida 32.  
56 Selghed Bengt 2007, Sporre eller otyg ‐ om bedömning och betyg, sida 45.  
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noggrannhet i betygsättningen i ett språkligt kriterierelaterat betygssystem där elevens kvalitet 
och kunskaper bedöms. Han betonar också vikten av nya kriterier för vissa betygsteg i den 
lokala skolenheten. Selghed anser att om man inte har tänkt igenom reformen ökas risken att 
lärarens uppdrag när det gäller bedömning och betygssättning blir ännu mer omöjligt att klara 
än idag.57    
 
 
 
Utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter avser jag i följande avsnitt att 
fokusera på mina undersökningsfrågor om vilka det är som debatterar betyg i dagspressen, 
vilka olika synsätt som förekommer, vilka uppfattningar som finns om när, i tid, betyg ska 
användas i skolan, vilka tekniker för bedömning som förespråkas samt vad bedömningen i 
skolan bör omfatta enligt olika aktörer. 
 

                                                            
57 Selghed Bengt 2007, Sporre eller otyg ‐ om bedömning och betyg, sida, 46f.  
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4. Resultat 
Den empiriska undersökningen består av en kvalitativ analys av dagstidningar. I denna del av 
arbetet kommer jag att presentera resultatet av textanalysen av tidningsartiklarna. För att på 
bästa sätt få svar på min undersökning utgår jag från mitt syfte med arbetet i resultatet. Syftet 
är att se hur våra politiker, betygsexperter och berörda personer som lärare, elever, föräldrar 
och andra samhällsmedborgare diskuterar betygsfrågan. 

 

4.1 Vilka debatterar betyg och bedömning?  
Skolan och betygsfrågor har länge varit politiskt betingade och det beror på att politikerna vill 
genomföra ina politiska idéer. Det är politikerna som vill kontrollera samhället och skolan är 
en institution som är av stor vikt i detta sammanhang. Men det är inte bara politiker som 
driver denna debatt. Under processen att läsa igenom de olika tidningsartiklarna blev det klart 
för mig att betygsfrågan har en central plats i svenska samhällsdiskussioner. Det pågår debatt i 
dagens samhälle om betygsfrågan och samhällsmedborgarna deltar i denna. Låt oss se vilka 
som debatterar betyg och vilka uppfattningar som förekommer under 2000-talet.   

 

4.1.1 Politiker, skolmyndigheter med flera debatterar betyg och bedömning  
Det har varit mycket debatt om betyg de senare åren och bland debattörerna finns politiker, 
skolbyråkrater, betygsexperter, forskare, lärare, elever, föräldrar, journalister, 
lärarfackförbunden med flera. Dessa olika debattörer har i flera fall olika åsikter om betyg. 
Elever och föräldrar finns med i debatten i form av enkätundersökningar och intervjuer. 
Fackliga personer såsom Lärarförbundets ordförande och Lärarnas Riksförbunds ordförande 
var flitiga debattörer och enskilda lärare skrev också artiklar. Det talas ibland om strider om 
betyg i skolan; strider som förekommit i störst grad mellan politiker. Bland debattörerna finns 
också pedagoger som skriver för att påverka politiker att införa deras pedagogiska idéer.58 Vid 
sidan av detta finns det åsikter om att skolans kris inte avhjälps genom betygsdebatt.59 Det 
förekommer också gemensamma åsiktslinjer mellan politiker och pedagoger. Strider om 
skolan bland politiker, är enligt många ideologiska och har funnits länge. De politiker som 
diskuterar betyg kommer i de flesta fallen från de politiska partierna i riksdag och regering. 
Under den tiden som jag studerade betyg satt socialdemokraterna mestadels vid makten. 
Socialdemokraterna fick kritik under denna tid för sin skolpolitik. Hela högerblocket 
kritiserade regeringen, men Folkpartiet och Moderaterna var bland de mest kritiska partierna. 
Vänsterpartiet var kritisk mot hela betygsystemet. Jag återkommer till dessa idéskillnader i ett 
senare avsnitt. 

                                                            
58 Aftonbladet 15/11‐2000, Skolstriden har djupa rötter ‐ plugg eller flum‐ striden om skolan, Åsa Peterson 
59 Aftonbladet, 22/5‐2001 Betygsdebatt hjälper inte barnen. Eva‐Lis Preisz 
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4.2 Vilka uppfattningar förekommer? 
Det har förekommit olika åsiktslinjer om betygfrågan. Som jag påpekade ovan debatterar 
olika aktörer och driver frågan utifrån sina uppfattningar. Under detta avsnitt kommer jag att 
gå genom vilka åsiktsskillnader som förekommer, vad skälen är bakom de olika 
uppfattningarna och hur debattörerna skildrar sina åsikter.   

    

4.2.1. Olika åsiktslinjer    
I diskussionen om betygssystemen har olika uppfattningar förekommit. Politikerna delar mest 
dessa skillnader och jag kunde utifrån artiklarna urskilja olika uppfattningar över höger- och 
vänsterblocket och bland de olika partierna. Vänsterpartiet vill absolut inte ha betyg, de vill ha 
en läx- och betygsfri skola. Istället betonar de mer elevdemokrati. Vänsterpartisterna tycker 
att betyg sorterar barn och anser att utvecklingssamtal och andra utvärderingsformer är bättre 
än skriftliga betyg. Även om vänsterpartiet hör till vänstersidan var de det enda partiet som 
ville avskaffa betyg. De säger att betyg är kunskapsfientligt och inte gynnar kunskap.60 
Miljöpartiet vill undvika politiska ideologier bakom betyg. De har också, liksom 
Vänsterpartiet, betonat vikten av utvecklingssamtal.  Socialdemokraterna vill inte ha betyg 
från tidiga åldrar och de talade om ett avskaffande av betyg vid gymnasieintagning.61 Denna 
uppfattning har också kommit från pedagoger och forskare såsom Mats Ekholm och andra. 
Folkpartiet anser att betyg måste sättas tydigt och i flera steg. De vill sätta betyg på 
uppförande och att skolorna ska skriva skriftligt omdöme från och med första klass.62 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet delar idag samma åsikt som Folkpartiet. 
Centerpartiet hade också andra uppfattningar och de betonade att ha en nioårig 
kunskapspliktig skola istället för dagens system med en nioårig skolplikt. Detta ledde till en 
splittring mellan Folkpartiet och Centerpartiet och Centerpartiet kritiserade Folkparitets 
betygsystem. Vid maktskiftet 2006 var Centerpartiet överens med Folkpartiet och de andra 
allianspartierna. Man kan säga att de reformer som regeringen håller på att genomföra i dag är 
högerblockets gemensamma tanke. Förutom dessa politiska partier finns det andra debattörer 
som kritiserar debatten om betyg. De anser att skolan har andra dilemman och att dagens 
debatt om betyg skymmer dessa problem. Brist på resurser i skolan, brist på lärartäthet och 
specialpedagoger är orsaker som ledde till skolans försämrade resultat.63 Nedan kommer jag 
närmare skildra hur man har diskuterat dessa idéer. Bland politikerna betonas också 
ovannämnda brister i skolan. Det som jag vill kommentera redan i detta tidiga skede är att 
diskussionen om betyg är omfattande vilket leder till att debattörerna diskuterar frågan ur 
olika synvinklar, vilket i sin tur medför att det har kommit olika åskådningar.  

                                                            
60 Aftonbladet 10/9 ‐ 2002, Valets hetaste fråga 3, Leif Åke Josefsson.    
61 Dagens Nyheter, 21/12‐ 2005, När ska vi ha betyg? ”Uppföljning bättre än tidigare betyg”, Tenfält Tronberg 
och Helena Öberg. 
62 Aftonbladet, 31/5‐2000, Ett ideologiskt kurståg mot skoleleverna. 
63 Aftonbladet, 22/5‐2001 Betygsdebatt hjälper inte barnen. Eva‐Lis Preisz 
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4.2.2. Strid i skolan är ideologiskt 
En artikelförfattare skriver i Aftonbladet att skillnaderna mellan höger- och vänsterblocket är 
mer ideologiska och handlar mindre om skolans egentliga problem. Vi kan sammanfatta 
författarens resonemang på följande sätt. Vänsterblocket som utgörs av Socialdemokraterna, 
Vänsterparitet och Miljöpartiet ser skolan i sitt sammanhang med samhället. Denna sida 
menar att skolan måste ge elever förmågan att kritiskt granska information vid sidan av 
ämneskunskaper. Högersidan med Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna, betonar ämneskunskap och betygsättning från årskurs sex samt skriftliga 
omdömen.64  Enligt Mats Ekholm, professor i pedagogik och chef för skolverket, har striden 
om skolan funnits länge. Han markerar att det finns två linjer i skoldebatten. 

  

”… den ena säger att vuxna vet vad barn behöver lära sig. Därför ska skolan ge 
barnen tydliga krav och betyg. Den andra linjen säger att skolan inte bara ska ge 
ämneskunskaper utan också fostra barn för demokrati.”65 

  

Enligt Åsa Peterson säger Ekholm att i början av 1900-talet startade den ideologiska debatten 
kring lärande. Kristendomens undervisning, som var i centrum på den tiden, kritiserades. 
Kritkerna ville att barn skulle lära sig mer om samhället. Enligt honom ledde kritiken och 
diskussionen kring betyg, efter andra världskriget, till att en ny läroplan för folkskolan 
infördes, där man fokuserade på naturvetenskap, samhällsvetenskap och även elevinflytande. 
Ekholm betonar att förändringen till dagens läroplan har lett till att kritiskt tänkande har fått 
samma vikt som ämneskunskaper det vill säga att elever får lära sig tänka kritiskt och inte 
bara lyda och lyssna utan också upptäcka sin värld. Enligt Peterson betonar också Ekholm att 
ett fruktbart lärande är en produkt av skolans demokratiska arbetssätt.66   

 

Konflikten mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet är tydlig när det gäller debatten om 
betyg. Folkpartiet vill tackla skolans problem med hjälp av ett nytt betygssystem medan 
Socialdemokraterna inte anser att betyg löser skolans brister. Ibrahim Baylan, skolminister för 
Socialdemokraterna 2005, säger i en pressdebatt att han inte har någon plan för att ändra 
betygssystemet trots att två av tre elever vill ha betyg tidigare än i år åtta enligt en 
enkätundersökning som Dagens Nyheter genomförde.67  Baylan tycker att det är bättre att 
fokusera på tidigare uppföljning av elevens kunskap än att sätta betyg tidigare. Han tolkar 
elevernas uppfattningar att få mer information om hur de ligger till i skolan kunskapsmässigt. 

                                                            
64 Aftonbladet, 19/10‐2000, Striden om skolan är ideologiskt‐ skillnaderna mellan höger och vänster är tydlig.  
65Aftonbladet 15/11‐2000, Skolstriden har djupa rötter ‐ plugg eller flum‐ striden om skolan, Åsa Peterson.  
66 Ibid. 
67 Dagens Nyheter, 21/12‐ 2005, När ska vi ha betyg? ”Uppföljning bättre än tidigare betyg”, Tenfält Tronberg 
och Helena Öberg.  
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Baylan säger att det ” finns en stor fara i om betygen kryper i ner i åldrarna. Hur ska du 
förklara för en sjuåring att det betyg som sätts på dig inte handlar om hur du är som person 
utan om något annat? Betyg i unga år kan ställa till med väldigt mycket mer skada än 
nytta”.68  Detta synsätt tyder på att det är en risk att sätta betyg på barnet som person istället 
för på barnets prestationer. Baylan säger också att det alltid finns utrymme för subjektiva 
tolkningar eftersom människan är inblandad i bedömningen. För att utföra åtgärder för att 
minska orättvisa betygsättningar tänker han förtydliga kursmålen och betygskriterierna.69   

 

4.2.3. Skolpolitik inom kommunerna  
Decentralisering av skolan ledde till att kommunalpolitikerna lättare kunde påverka vilken 
skolpolitik man skulle välja inom skolans ramar och förordningar. Politikerna har försökt att 
driva den politik de ville.  Politikerna försökte även genomföra sin politiska ideologi 
angående betyg i kommunerna. Enligt Sara Hagner säger Mats Gerdau, Moderaternas 
kommunalråd i Nacka kommun år 2000, att skolbetyg är högre i moderatledda kommuner. 
Gerdau konstaterar att borgerlig politik ger bättre skolresultat. Han betonar också att sämre 
resultat i skolan har andra förklarningar och att andelen behöriga i borgerligt styrda 
kommuner är mer positivt än i vänsterstyrda kommuner.70 Detta tyder på att partierna har 
försökt att föra sina politiska uppfattningar om skolsystemet och särskilt i betygsfrågan. Enligt 
Sara Hagner föreslår Mats Gerdau en tioårig grundskola där man ska sätta betyg redan i sjätte 
klass. Detta hjälper, enligt honom, elever som halkat efter att få ett extra år på sig att komma i 
kapp med de andra eleverna.71”Att sätta betyg redan från årskurs sex skulle vara en möjlighet 
att komma åt problem med att många elever går ut skolan utan fullständiga betyg.”72 Detta 
citat avslöjar tanken att betyg kan vara ett verktyg för att upptäcka elevens svårigheter och att 
man kan åtgärda svårigheterna innan det skulle bli för sent med hjälp av betyg. Debatten 
engagerar föräldrarna i Solna kommun. Enligt Janney Kallin är de flesta föräldrar i Solna 
eniga i politikernas debatt kring betygsfrågan. Vissa av dem tycker att betyg från sexan 
hjälper barnen att vänja sig. Andra tycker att betyg bara är en morot för barnen. 73    

 

Politikerna försöker ändra betygssystemet när de planerar skolplanen inom varje kommun. 
Enligt en artikel som publicerades i Aftonbladet den 31 maj 2000, presenterade Jan 
Björklunds (Fp) skolborgarråd en ny skolplan för Stockholm. Enligt den nya skolplanen ska 
det bli flera betyg i lägre klasser och nya regler mot skolk. Enligt den nya planen ska elever 
som skolkar omedelbart få en skriftlig anmärkning i betygen. Elever som inte klarar proven 

                                                            
68 Dagens Nyheter, 21/12‐ 2005, När ska vi ha betyg? ”Uppföljning bättre än tidigare betyg”, Tenfält Tronberg 
och Helena Öberg. 
69 Ibid.   
70 Aftonbladet 5/5‐ 2008, Politikerna i Solna vill införa en tioårig grundskola, Sara Hagner. 
71Aftonbladet, 22/2‐2000, Politikerna i Solna vill införa en tioårig grundskola. Sara Hagner   
72 Ibid.  
73Aftonbladet, 22/2‐ 2000, Betyg ger barnen en morot. Jenny Kallin 



30 

 

redan i tredje klass ska tvingas gå om en årskurs.74 Kritikerna kritiserar Björklund för att han 
vill återföra pluggskolan och föra den pedagogiska utvecklingen bakåt i tiden. Skribenten 
tycket att elever stämplas ut som sämre när de tvingas gå om en årskurs. Låga betyg har, 
enligt författaren, även samma konsekvenser. Skribenten håller med om att i dagens skola 
finns det problem och många elever lämnar skolan utan grundläggande kunskaper. Men 
författaren menar att man inte kan lösa dessa problem med en återgång till ett gammalt 
skolsystem.75 Det ovanstående är ett exempel på flera andra försök som Folkpartiet och 
Moderaterna gjorde för att visa exempel på det skolsystem som de vill ha i framtiden om de 
vinner riksdagsvalet.  

 

4.2.4. Betyg utifrån olika infallsvinklar   
Jan Björklund är en av de mest kända namn som finns bland politiker som har debatterat 
skolpolitiken från 2000-talet hittills. Han har engagerat sig mycket i betygsfrågan och fått 
kritik av medierna framförallt i dagspressen. Björklund skriver i en artikel i Dagens Nyheter, 
Betygen i svenska är en stor bluff, den 26 maj 2003 att 96 procent av eleverna i årskurs nio får 
godkänt i svenska, men att detta resultat inte stämmer med de nationella proven som ligger till 
grund för betygsättningen.76 I skolverkets rapport, som Björklund kritiserar, redovisas för 
första gången resultatet av de olika delprov var för sig i ämnena svenska och svenska som 
andraspråk. Enligt rapporten är andelen som inte nått godkänt högre för delprov som gäller 
läsförståelse än som gäller för skrivförmågan. Folkpartiet har gjort egna utvärderingar och 
undersökningar när det gäller läs- och skrivkunnighet. Björklund föreslog att införa en 
särskild undersökning angående barnens skrivning och räkning i årskurs tre och sju som 
kallades Stockholmsproven, år 2000. Björklund betonar att undersökningen visade att var 
femte elev i sjuan och var fjärde elev i trean inte nått målen i skrivning. När det gäller läsning 
är resultatet inte bättre. För att förändra bristerna i skolan har Folkpartiet förslagit en rad 
långtgående åtgärder säger Björklund. Vi kan sammanfatta åtgärderna på följande sätt. 

 

Björklund anser att nationella läroplaner måste bli tydligare när det gäller skrivning. Kraven 
på prov ska motsvara nationella provens svårighetsnivå. Nationella prov i läsning och 
skrivning genomförs i årskurs tre; Stockholmprovet ska ligga som grund. Man skulle kunna ta 
fram en skrivutveckling redan från första klass för en kontinuerlig resultatmätning.  Mer 
svenska ska läggas i timplanen. Uppsatsskrivningar blir mer vanligare och man vill höja 
lärarutbildningens kvalitet. Sex steg ska finnas i betygskalan. Den sista åtgärden utgörs av ett 
införande av behörighet i svenskämnet till gymnasiet samt ett införande av krav på betyget 
godkänd vid tillträde till högskola.77 

                                                            
74 Aftonbladet, 31/5‐2000, Ett ideologiskt kurståg mot skoleleverna.  
75 Aftonbladet, 31/5‐2000, Ett ideologiskt kurståg mot skoleleverna.  
76Aftonbladet 26/5‐ 2003, Betygen i svenska är en stor bluff, Jan Björklund.   
77 Ibid. 
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Detta åtgärdsprogram betonar vikten av resultatmätning. Det betonar också att kraven på prov 
inte stämmer överens med nationella läroplanen och att läroplanerna måste bli tydligare. Vid 
sidan av detta vill Björklund ha mer svenska i timplanen. Det som är tydligt är att Björklund 
vill tackla problemet med hjälp av betyg. Per Thullberg och Kristina Ramstedt, från 
Skolverket, håller inte med Björklund fullt ut. De skriver i en artikel, Repliken: Betygen i nian 
är ingen bluff, att Björklund har rätt i det att barnen har fått högre betyg på skrivförmågan än 
läsförståelsen. Detta kan, enligt dem, bero på att ”tolkningen av målen varit strängare i 
läsförståelse än i skrivförmåga eller att målen är högre ställda i läsförståelse. Det är något 
som för närvarande undersöks av den grupp som konstruerar proven.”78 Det som jag 
uppmärksammat är att båda parterna, de som är för och emot betyg, använder samma siffror 
när det gäller Skolverket eller någon annans undersökning och utvärderingar men dock på 
skilda sätt.  

 

Det finns pedagoger som betonar vikten av utvecklingssamtal som bra alternativ i stället för 
prov. Mats Ekholm, Britt-Inger Stoltz och Bengt Andersson, myndigheterna från skolverket, 
skriver i en artikel i Dagens Nyheter den 23 oktober 2001, Ny stor undersökning krossar 
myter om betyg: samtal hyllat alternativ, angående en undersökning som skolverket gjorde. 
Undersökningen, Attityder till skolan 2000, som bygger på frågor som ställdes till föräldrar, 
elever och lärare visar att 78 procent av föräldrarna är nöjda med den information de får om 
hur deras barn klarar grundskolan och 84 procent av eleverna är nöjda med skolans 
utvecklingssamtal. Enligt författarna tyder detta på att skolorna har lyckats att informera 
föräldrarna om elevernas utveckling trots avsaknaden av betyg till åttonde klass. De skriver 
vidare att i den offentliga debatten kräver en del debattörer att betyg ska sättas tidigare redan 
från första år för att föräldrar och elever ska få information om elevens prestation i skolan. 79 
Ekholm, Stoltz och Andersson som är mot betyg och för utvecklingssamtal betonar vikten av 
utvecklingssamtal. De resonerar på följande sätt. 

  

”[…] information i betygen är standardiserade och inte utformade för att ge en 
allsidig individuell information. Utvecklingssamtal har däremot den 
funktionen[…] syftet med att införa utvecklingssamtal var att ge en bättre och 
djupare bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling och av 
arbetsklimat i skolan.”80    

       

                                                            
78Dagens Nyheter 3/6‐2003, Repliken: Betyg i nian är ingen bluff, Per Thullberg och Kristina Ramstedt.  
79 Dagens Nyheter23/4‐2001, Ny stor undersökning krossar myter om betyg: ”Samtal hyllat alternativ”. Mat 
Ekholm med mer. 
80 Ibid.  
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Med detta menar de att betyg inte har den funktionen att på ett allsidigt och djupt sätt 
upptäcka individens individuella kunskaper.  Medan i ett utvecklingssamtal har man en mer 
djupgående och bredare bild av elevens kunskaper. I ett utvecklingssamtal i form av en dialog 
mellan föräldrar, elever och lärare kan alla på ett mycket bättre sätt diskutera om elevens 
kunskapsutveckling, sociala utvecklig och prestationer i skolan. Författarna till artikeln 
betonar att betyg har funktionen att öka jämförbarheten och rättvisan mellan alla elever 
genom samma mål och betygskriterier i alla skolor i hela landet.81   

Bland debattörerna finns det ibland experter som studerar betygsfrågan på andra sätt än det 
som är vanligt bland politikerna. Helena Öberg, journalist, skriver i Dagens Nyheter att alla 
skolor har olika betygsgrund. Hon hänvisar till en doktorandavhandling av Jörgen Tholin. 
Enligt Öberg skriver Tholin i sin avhandling att betygsystemet i grundskolan inte är rättvist 
och likvärdigt. Enligt Tholin har skolornas betygskriterier formulerats luddiga och 
slumpmässiga. Tholin anser att en del av problemet beror på att det bara finns ett centralt 
fastlagt slutbetyg för betygskriterier i nian.  Detta leder till att varje skola själv bestämmer vad 
en elev behöver kunna i höstterminen i åttan, vårterminen i åttan och höstterminen i nian. 
Förutom detta skiljer sig tolkningarna mellan skolorna avsevärt. Allt detta resulterar i att 
barnets tilltro till bedömning och systemet urholkas och vid sidan av detta har skolorna sänkt 
kriterierna för att eleverna ska kunna klara sig. Tholin tycker att lösningen till detta är att ”låta 
skolverket skriva betygskriterier som gäller för alla”.82       

 

Angående betyg i tidig ålder säger Helena Öberg med hjälp av Tholin att man först måste 
formulera mål för barnen, sedan sätta betyg. Öberg uttrycker sig på följande sätt;  

 

”[…] det finns inga mål i sjuan eller mål i trean. Man kan inte säga så där 
”tjosanhejasan” att nu tycker jag att vi ska ha betyg i fyran eller i sexan. Tycker 
man det måste man formulera mål till barnen. Har man bestämt sig för att man 
ska sätta betyg ska de se likadana ut i hela landet”. 83  

På det sättet avfärdar Öberg tidiga betyg som godtyckliga på grund av dess lokalt utformade 
betygskriterier.  

 

                                                            
81 Dagens Nyheter23/4‐2001, Ny stor undersökning krossar myter om betyg: ”Samtal hyllat alternativ”. Mat 
Ekholm med mer  
82 Dagens Nyheter 18/12‐ 2005, När ska vi ha betyg? Alla skolor har olika betygsgrund, Helena Öberg. 
83 Ibid.  
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4.2.5. Undersökningar visar elevernas resultat på olika sätt 
Många undersökningar och rapporter refereras för att visa hur elever ligger till i skolan. Dessa 
undersökningar gjordes utifrån olika perspektiv. En orsak till att högersidan vill ändra 
betygssystemet är att de ser att resultatet i skolan försämrats och vissa undersökningar som 
gjordes visar just detta faktum att skolans resultat försämrats. Enligt dessa undersökningar och 
rapporter når elever inte nivån för godkänd och de mål som beskrivs i läroplaner och andra 
styrdokument. De som är för betyg i olika former säger att de inte kan sopa skolans problem 
under mattan.  Emanuel Sandberg skriver i Östersunds-Posten att enligt skolverkets rapporter 
saknar var tionde elev behörighet till gymnasieskolans nationella program och en av fyra 
elever går ut skolan utan att nå målen.84  Skälet bakom detta är, enligt författaren, att det finns 
problem med disciplin i skolorna. Mobbning, sena ankomster, högljutt prat och allmän oro är 
fortfarande problem i skolan. Författaren skriver också att eleverna inte får den hjälp de 
behöver. Andra orsaker som Sandberg hänvisar till är att antalet lärare per 100 elever har 
minskat sedan 1994 och att det finns obehöriga lärare i skolorna. Hon betonar att 
socialdemokraternas skolpolitik och satsning inte givit resultat sedan 1994. Åtgärden är enligt 
henne att sätta betyg och införa kunskapskontroll i grundskolorna.85  

 

Dock instämmer inte alla i mediernas bild av skolan. Katarina Nyberg Finn skriver i en artikel 
i Östersunds-posten och kritiserar Emanuel Sandbergs resonemang om skolan. Hon skriver att 
svenska elever inte lär sig mindre än elever i andra länder. Nyberg betonar att skolan måste 
skapa förutsättningar för alla elever att nå chansen att delta i ett livslångt lärande. Detta leder 
enligt henne till att elever klarar sig i såväl arbetslivet som i skolan. Hon säger också att 
antalet godkända elever i grundskolan har ökat. Nyberg skriver att: 

 

Svenska elever presterar betydligt bättre än OECD-genomsnittet [Education at 
glance] inom de viktigaste kunskapsområdena. (Internationell statistik SCB). 
Men vi är inte nöjda med det. Därför har den socialdemokratiska regeringen 
påbörjat särskilda satsningar för att ytterligare förbättra elevernas kunskaper i 
läsning och matematik. 
År 2001 påbörjade den socialdemokratiska regeringen satsningen på fler 
anställda i skolan. Målet om 15 000 fler lärare kommer att nås detta år. 
Moderaterna föreslog i sitt budgetförslag 2006 att denna satsning skulle bli 
upphöra86.            

  

Debatten kring betyg och skolfrågan hamnar i ett läge där man använder olika rapporter och 
undersökningar för att stödja och förstärka sina synsätt och idéer.  

                                                            
84 Östersunds‐Posten, 31/8‐2008, Ingen ska lämnas efter i den svenska skolan, Emanuel Sandberg.  
85 Östersunds‐Posten, 31/8‐2008, Ingen ska lämnas efter i den svenska skolan, Emanuel Sandberg.  
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4.2.6. Skolan har andra problem än betyg 
En annan diskussion som är aktuell hos vissa debattörer är att diskussionen om betyg 
skymmer skolans andra problem. Diskussionen kring betygsfrågan har, enligt många, 
reducerat skolans andra dilemman. En skribent uttrycker sig på följande sätt:  

  

”[…] betyg tycks ha blivit patentlösningen på alla problem som skolan har. 
Borgerliga kommunala politiker ropar på skriftliga omdömen redan från första 
klass.” 87  

 

Artikelförfattaren menar att den tunga diskussionen kring betygsfrågan har gjort att man 
glömt bort andra problem i dagens skola.  

Eva-Lis Preisz, lärarförbundets ledamots styrelse 2001, skriver i en artikel, betygsdebatten 
hjälper inte barnen, i Aftonbladet den 22 maj 2001 att den politiska debatten kring betyg inte 
handlar om skolans problem. Hon skriver att ”det inte är kunskapen om vilka barn som 
behöver stöd som saknas, det är möjligheten att hjälpa dem”.88 Preisz anser att dagens debatt 
om betyg döljer skolans andra dilemman. Hon betonar att problemet i dagens skola inte är att 
sätta betyg utan att hjälpa eleverna i tid. Hon skriver vidare att på grund av brist på pedagoger 
och undervisningsresurser, som skurits ner de senaste åren i skolan, får inte eleverna adekvat 
hjälp. Preisz betonar också att lärarna inte saknar kunskap om vilka elever som behöver stöd 
och inte heller insikt om vilka metoder som behovs för att hantera inlärningssvårigheterna 
utan att det är brist på resurser i skolan.  Hon pekar även på brister på speciellpedagoger i 
skolan. Preisz skriver vidare att anhängare till det traditionella betyget anser att betyg är 
lösningen för att elever ska nå bättre resultat i skolan. Hon tycker att det är bättre att satsa på 
förbättring av utvärdering i stället för att återinföra det gamla betygsystemet. Vi sidan av detta 
tycker hon också att varken ett avskaffande av betyg eller ett återinförande av det traditionella 
betygsystemet hjälper att förbättra resultatet så länge elever inte får det stöd de behöver.89 
Vissa debattörer håller inte med diskussionen om betyg i skolan och pekar på andra dilemman 
i skolan än återförande av betyg till lägre klasser eller avskaffandet av betyg. Kritikerna 
menar att skolans brist på resurser som pedagoger, lärarfortbildningar och så vidare har gjort 
att vi har problem i skolan i dag.90 

 

                                                                                                                                                                                          
86 Östersunds‐posten, 21/8‐2006, Svenska elever lär sig inte mindre än andra, Katarina Nyberg Finns. 
87 Aftonbladet, 17/7‐2000, Betyg löser inte skolans problem.  
88Aftonbladet, 22/5‐2001 Betygsdebatt hjälper inte barnen. Eva‐Lis Preisz  
89 Aftonbladet, 22/5‐2001 Betygsdebatt hjälper inte barnen. Eva‐Lis Preisz 
90  Ibid. 
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4.2.7  Elevernas synsätt på betyg  

Elever förekom och refererades också i debatten om betyg och elevernas synsätt har studerats 
i Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nedan följer ett sammanfattande resonemang av 
elevernas uppfattningar. Dagens Nyheter genomförde en enkätundersökning angående 
betygsättningen med 923 elever i hela Sverige och undersökningen handlade om när elever 
tidigast ville få betyg. Enligt undersökningen ville 70 procent av eleverna ha betyg tidigare än 
i år nio. 85 procent svarade att betyg är viktiga eftersom de visar hur de ligger till och 63 
procent tycker att genom betyg får de tillräckliga besked om hur de ligger till 
kunskapsmässigt medan 32 procent behöver få reda på mer genom skriftliga omdömen och 
samtal med lärarna för att se hur de ligger till i olika ämnen. Lite drygt hälften ville ha fler 
betygsätt än i dag.  Drygt 36 procent vill ha betyg från sjuan medan 20 procent kan tänka sig 
att bli betygsatta redan från sexan. Andelen elever som vill ha betyg från år tre är 4,6 procent 
och 3,2 procent kan tänka sig att få betyg från fyran samt, 5,1 procent svarade att de vill ha 
betyg från femman. Undersökningen har gjorts eftersom betyg och bedömning av kunskaper 
kom att bli en av valets väsentliga skolfrågor år 2006. 91  

 

En elev med högutbildade föräldrar ville enligt en undersökning ta bort betyg från 
grundskolan. Eleven upplevde det positivt när han/hon fick betyg för första gången och eleven 
hade goda betyg. En annan elev tyckte att man ska jobba mot mål och gå vidare om man har 
klarat ett mål. Eleven säger att: ”(…) varför ska man bli betygsatt? Då blir det bara stressigt 
när man ska bli klar. Det vore bättre om man kunde ta det lugnt och jobba med sin egen 
takt.” 92 Detta är också en hänvisning till den negativa konsekvens som många andra i denna 
debatt betonade. En elev föreslår att ha olika utbildningar på gymnasiet för att se om man 
klarat de sedan ska skolan skriva omdömen där det ska stå hur elever har klarat sig.  

 

Bland några elever är betyg med flera steg välkommet. Enligt en undersökning som 
Aftonbladet gjorde med hjälp av ungdomssajten Lunarstorm godkänner två av tre elever 
förslaget.93  Eleverna tycker att det blir mer rättvist med betyg i fler steg medan Björklund tror 
att elever kommer att plugga hårdare med betyg i fler steg.94  Han säger också att det lönar sig 
att vara flitig. Björklund tycker att betyg och särskilt betyg i flera steg leder till att elever 
presterar bättre och att det blir mer rättvist. Björklund uttrycker sig i en pressträff på följande 
sätt: 

 

                                                            
91 Dagens Nyheter 14/12‐ 2005, När ska vi ha betyg? Två av tre elever vill ha betyg före åttan, Anders Boström 
med fler.  
92 Dagens Nyheter 14/12‐ 2005, När ska vi ha betyg? Två av tre elever vill ha betyg före åttan, Anders Boström 
med fler 
93 Aftonbladet, 15/3‐2007, Godkänt, ministern – Ungdomarna sätter betyg – på de nya betygen, Staffan 
Lindberg.  
94 Ibid.  
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[…] med fler betygssteg är det lättare för fler elever att höja sina betyg med en 
extra ansträngning. Många elever tycker idag " Hur mycket jag än anstränger 
mig så klarar jag inte att nå upp till nästa betygssteg." Fler steg ger rättvisa 
betyg, sade Jan Björklund.95  

 

En annan diskussion som är aktuell är betyg i ordning och eleverna är också med i denna 
diskussion. Aftonbladet och ungdomssajten Lunarstorm har gjort en undersökning med 
ungdomar mellan 15 till 18 års ålder där de fått svara på frågor om de nya ordningsomdömena 
i skolan. I undersökningen deltog 1007 elever. Eleverna ställde sig positivt till ordningsbetyg 
men svarade dock nej till beslagtagna mobiltelefoner. 52 procent av eleverna svarade ja till 
betyg i ordning och bland dessa elever var tjejerna mest positiva.96  På detta sätt visade det sig 
att elever var av olika uppfattningar i frågan om betyg och betygsättning.  

 

4.3 När i tid ska betyg sättas?  
Skoldebatten under 2000-talet har mest handlat om betyg och en central fråga har varit när 
betyg ska ges, tidigt eller sent i skolan. Det kom många försök från högerblocket framför allt 
från Folkpartiet och Moderaterna att ändra betygsystemet. Socialdemokraterna har infört 
individuella utvecklingsplaner (IUP). Detta innebar att läraren får möjlighet vid 
utvecklingssamtalet att skriftligt sammanfatta, i en framåtsyftande individuell 
utvecklingsplan, vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen inom ramen för 
läroplanen och kursplanerna. Skriftliga omdömen från ettan infördes också från augusti 2008 
och regeringen planerar att införa betyg från sexan och i flera steg till år 2010. Betyg i 
ordning och uppförande är också aktuellt. Nedan kommer jag att presentera vilka olika 
bedömnings- och betygstekniker som aktörerna argumenterar för.   

 

4.3.1. Betyg tidigare och i flera steg 
Kampen att sätta betyg tidigare än årskurs åtta har varit intensiv under 2000-talet. Detta har 
egentligen lett till att en av valets näst viktigaste fråga år 2002 var skolfrågan med betyg i 
centrum skriver Leif Åke Josefsson i en artikel i Aftonbladet, Valets hetaste fråga 3, den 10 
september 2002. Författaren frågade riksdagspolitikerna för att reda ut hur politikerna vill 
förändra skolan. En av frågorna var: ”Hur många gånger under grundskolan bör en elev få 
betyg? ”97 Svaret på frågan lyder på följande sätt:    

                                                            
95 Dagens Nyheter, 6/2‐2008, Fler steg i nytt betygsystem, Philip Ramqvist och Mats Carlbom.  
96 Aftonbladet, 31/1‐2007, De vill ha tuffare regler‐ Svenska ungdomar är positiva till ordningsbetyg i skolan, Liv 
Sander  
97 Aftonbladet 10/9 ‐ 2002, Valets hetaste fråga 3, Leif Åke Josefsson.    
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”Vänsterpartiet: Skolan ska vara betygsfri. Det ska inte förekomma någon 
sortering av eleverna utifrån deras prestationer. Socialdemokraterna: 
Betyg är bra och ska ges från årskurs åtta. Skriftliga utvecklingsplaner redan 
från första klass. Miljöpartiet: Ingen gång. Vi vill ersätta betyg med 
utvecklingssamtal mellan föräldrar, elever och lärare. Kristdemokraterna: 
Från sjätte året. Betyg är ett komplement till utvecklingssamtalen. Centerpartiet: 
Skriftlig information från ettan. Betyg från sexan och i sex steg. Folkpartiet: 
Betyg ska ges höst och vår redan från sexan. Elever med svårigheter 
uppmärksammas då och får stöd tidigare. Moderaterna: Senast årskurs sex. Men 
skolor kan själva bestämma om de vill ge betyg tidigare.”98  

 

På detta sätt vill sju av riksdagspartierna behålla betyg i grundskolan. Folkpartiet ville ha 
betyg tidigare än årskurs åtta.  Vänsterpartiet vill ha en betygfri skola och de betonar mer 
elevdemokrati. Vid valet 2002 vann socialdemokraterna och betygsystemet ändrades inte men 
kampen för ett nytt betygssystem tog inte slut. Inför valet 2006 blev debatten het igen I denna 
debatt om betyg och framkommer inte vilka betygs tekniker ska användas i skolan. Debatten 
handlar istället om i vilket år man ska sätta betyg. 

 

Som jag påpekat tidigare i detta arbete är ett förslag att reformera skolan till att sätta betyg 
tidigare och i flera steg. Regeringen vill införa betyg från år sex och i flera steg. Det nya 
betygssystemet ska införas mellan åren 2010 och 2013.99 Man har dock inte ännu bestämt hur 
det nya betygsystemet ska se ut och en grupp inom utbildningsdepartementet ska utreda detta. 
Det som hittills är klart är att regeringen vill ha sex steg för de yngre barnen [från sexan] och 
sju steg för dem äldre barnen [från gymnasiet]. Jan Björklund säger att gränsen mellan starkt 
och svagt godkänt är vag och enligt honom har de flesta gymnasieskolor infört flera 
informella betygsteg vid sida av formella betyg. Att man har flera informella betygsteg kan 
vara en konsekvens av att gränsen mellan ett starkt och svagt godkänt är bred. Björklund 
säger också att han inte vill upprepa 90-talets misstag då lärarna inte fått tillräcklig 
utbildning.100 Varken socialdemokraterna eller vänsterpartiet välkomnar regeringens nya 
betygssystem. Anledningen är att betyg skapar stress och inte leder till kunskapshämtning. 
Uppfattningarna är dock olika. Kristdemokraterna vill inte att sjätte klass får betyget 
underkänd.  Lärarförbundet har inte accepterat detta fullt ut och är tveksamma till betyg i flera 
steg. Lärarnas Riksförbund har accepterat betyg med flera steg.101 Lind Kask och Metta 
Fjelkner säger att de redan efterlyste fler betygssteg år 2002 och därför är de mycket positiva 

                                                            
98 Aftonbladet 10/9 ‐ 2002, Valets hetaste fråga 3, Leif Åke Josefsson.    
99 Aftonbladet, 15/3‐2007, A till bäst i klassen – Fler steg i nytt betygsystem, Anna Lena Wallström.  
100 Aftonbladet, 15/3‐2007, A till bäst i klassen – Fler steg i nytt betygsystem, Anna Lena Wallström 
101 Ibid.  
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till betygsförslaget. Hon tycker att fler steg ger eleverna tydligare hjälp. Fjelkner är inte bara 
positiv till fler steg utan ser också fördelen med två steg för icke godkänt.102  

  

Det nya betygsystemet kan se ut så i framtiden. Dagens betyg för grundskolan är tre steg, G, 
VG, MVG, och för gymnasiet finns fyra steg, IG, G, VG, MVG. Det betyg som regeringen 
föreslår och kommer att träda i kraft någon gång efter 2010 om de vinner valet har sex steg 
med fem godkänd och ett icke godkänt. Betygen kan vara bokstäver från A till F. Philip 
Ramqvist och Mats Carlbom jämför de nya betygen med dagens system.  

 

”[…] A, C och E kommer det finnas kriterier för. För att få betygen D och B 
måste man klara kriterierna för betyget under och övervägande del för det som 
är över. Betyget F motsvarar IG. Ett E motsvarar ungefär dagens G. Ett C 
motsvarar VG. Ett A kommer vara MVG, men kraven för att nå dit kommer vara 
högre än idag.”103 

 

Betyg F som motsvarar IG kommer även finnas för grundskolan, vilket inte finns idag. Man 
talar om två icke godkänt nivåer för gymnasiet. Det lägsta underkänt, FX, motsvarar dagens 
streck. Som jag påpekat tidigare är tanken bakom att införa detta system dels att skilja mellan 
ett svagt och starkt godkänt dels att eleverna kommer att prestera bättre för att höja sitt betyg. 
De som håller med om betyg tycker att det blir mer rättvist med detta betygsystem. Kritiken är 
att detta betygssystem, som är målrelaterat, kan leda till ett återinförande av relativa 
betygssystem. Kritikerna menar också att det blir mer komplicerat hur lärare ska tolka vilka 
kriterier som gäller för varje nivå. Betygsförslaget liknar ECTS betygssystem som används 
vid en del högskolor och tänks bli gemensam i hela Europa. Gunilla Tjernberg, ansvarig för 
skolfrågor hos Kristdemokraterna, säger att de inte vill kopiera ECTS-skalan rakt av, men hon 
tycker att det är bra att den används som inspirationskälla och att ha ett gemensamt 
internationellt system. 104 Argumentet för att införa betyg i fler skalor är att det leder till att 
elever presterar bättre och kommer att höja sina betyg. Detta i sin tur resulterar i att eleven lär 
sig mer. Jan Björklund tycker att ”med fler betygssteg är det lättare för fler elever att höja 
sina betyg genom en extra ansträngning.”  105  Kritikerna från Vänsterpartiet och 
Socialdemokraterna tycker inte att betyg i fler steg leder till ökad kunskapsinhämtning. De 
säger att betyg i fler steg leder till jämförelser mellan elever och mer stress.106 

 

                                                            
102 Kurrieran, 7/2‐2008, För tidigt med betyg, Linda Kask.   
103 Dagens Nyheter, 6/2‐2008, Fler steg i nytt betygsystem, Philip Ramqvist och Mats Carlbom.  
104 Svenska dagbladet, 14/3‐2008, Fem godkända steg i nya betygen, Björn Malmström.   
105 Aftonbladet, 6/2‐2008, Det ska löna sig att vara flitig, Johanna Melén.   
106 Aftonbladet, 15/3‐2007, A till bäst i klassen – Fler steg i nytt betygsystem, Anna Lena Wallström.  
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Sammanfattningsvis kan framtidens betyg utgöras av sju steg med två nivåer av underkänt. 
Detta system liknar ECTS (European Credit Transfer System) systemet. Kritikerna är oroade 
för ett återinförande av det relativa systemet, men Björklund betonar att de kommer att ha 
kvar de målrelaterade betygen med samma kriterier.  Oppositionen kommer att motstå 
förslaget. Vänsterpartiet säger att betyg är kunskapsfientligt och Miljöpartiet vill ha utredning 
utifrån ett pedagogiskt synsätt och Socialdemokraterna menar att utredningen inte är 
parlamentarisk.107 

 

4.3.2. Skriftliga omdömen från ettan 
Striden om skriftliga betygsliknande omdömen började i början av 2000-talet mellan 
Skolverket och Mats Gerdau i Nacka kommun. Kommunen var först ut med att ge elever 
skriftliga betygsliknande omdömen före årskurs 8. Skolverket kritiserade Mats Gerdau men 
Gerdau lyckades med hjälp av en gråzon i lagstiftningen strunta i Skolverkets kritik. Efter 
detta följde flera borgerligt styrda kommuner, exempelvis Stockholm med dåvarande Jan 
Björklund som skolborgarråd, Nackas kommun.108 Alliansregeringen införde en lag, som alla 
skolor börjar följa från och med hösten 2008, att sätta betygsliknande omdömen redan från 
första klass.  
 
 
Enligt Lenita Jällhage betonade Jan Björklund, utbildningsministern, att vi måste fokusera på 
kunskapsresultat där lärare mäter vad eleverna lär sig. Vid sidan av detta har föräldrar rätt att 
få tydlig information om sina barn, konstaterade Björklund.109 Enligt honom får skolorna 
utforma omdömena hur de vill. Skolorna kan utforma de skriftliga omdömena precis hur de 
vill, med siffror, bokstäver eller godkänd eller underkänd enligt det nya beslutet.  Pär 
Karlsson skriver en artikel i Aftonbladet, Skriftliga omdömen från första klass, att 
lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz reagerade på beslutet. Preisz säger att” sjuåringar 
kan få en bokstav eller siffra i betyg utan förklarning och stöd insatser”.110 Karlsson skriver 
vidare att lärarförbundets ordförande hårt kritiserar beslutet om det obligatoriska omdömet. 
Enligt honom betonar Eva-Lis Preisz att man redan har det obligatoriska individuella 
utvecklingsplanerna (IUP) som ger information till föräldrarna om hur barnen ligger till i 
skolan.  Preisz kallar skriftliga omdömen för förenklat omdöme som man har symboler, 
bokstäver eller liknande. Hon föreslår istället en ordentlig utvärdering vilket resulterar i att 
såväl skolan som föräldrarna vet när insatserna som behövs för en elev ska sättas in. Enligt 
Karlsson betonar lärarförbundets ordförande att politikerna borde tänka långsiktigt och lämna 
partigränserna för att kunna lösa skolans problem och inte riskera beslutsrevideringar efter 

                                                            
107 Dagens Nyheter, 14/3‐2007, Fler betygsnivåer i skolan föreslås, Emma Härdmark.  
108 Dagens Nyheter 5/5‐ 2008, Skriftliga omdöme från höst, Lenital Jällhage. 
109 Dagens Nyheter 5/5‐ 2008, Skriftliga omdöme från höst, Lenital Jällhage. 
110Aftonbladet, 9/6‐2008, Skriftliga omdömen från första klass, Pär Karlsson. 
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varje regeringsskifte. Enligt Karlsson har regeringen också beslutat att införa kunskapsmål 
och nationella prov redan från årskurs tre våren 2009.111  

 

Lärarförbundets ordförande vill ha en skriftlig information om elevernas kunskaper som ger 
föräldrar den information de behöver om hur deras barn ligger till i skolan. Hon ser risken att 
skriftliga omdömen reducerar dialogen mellan föräldrar, elever och lärare som redan finns i 
de individuella utvecklingsplanerna och utvecklingssamtalen.  Detta kan också leda till att 
informationen till föräldrarna försämras på grund av att eleverna kan få en bokstav eller en 
siffra som beskriver hur de ligger till i skolan. Eva-Lis Preisz talar om en tydlig och utförlig 
information. Björklund fokuserar på mätning av kunskapsresultat genom betyg vilket, enligt 
honom, hjälper eleven och föräldrarna att tydligt se hur eleven ligger till i skolan. 

 

                                                            
111 Aftonbladet, 9/6‐2008, Skriftliga omdömen från första klass, Pär Karlsson. 
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5. Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka och försöka förstå olika uppfattningar och synsätt i 
debatten om betyg och bedömning i Svenska dagstidningar mellan åren 2000-2008.  Jag anser 
att dagspressen rymmer den samhälliga debatten om betyg och bedömning där uppfattningar 
förekommer, vilka kan saknas i andra formella dokument eller debatter. För att uppnå mitt 
syfte formulerade jag följande frågor som jag har utgått från i arbetet. Frågorna är: vilka 
aktörer debatterar i betygen? Vad anser dessa aktörer att betygen ska bedöma? Vilka tekniker 
för bedömning förespråkar dessa aktörer? I diskussionen om betyg och bedömning har det 
tydligt förekommit olika uppfattningar. Studien innehåller också tidigare forskning där jag har 
använt mig av dels teorier om bedömning och dels information om dagens bedömningsläge i 
svenska skolor. I denna del av arbetet sammanfattar jag både empiri och teori och tanken är 
att försöka tolka resultatet av undersökningen. 

 

5.1. Förändring över tid  
1962 infördes det relativa betygssystemet i Sverige. Det har tagit lång tid innan man kunde 
ändra det relativa betygssystemet till ett målrelaterat betygssystem; detta trots att det har 
förekommit diskussioner om ett målrelaterat betygsystem men diskussionerna har inte lett till 
förändring. Till förändringen finns olika orsaker som forskare har hänvisat till. Bland dessa 
orsaker kan vi hänvisa till att det fanns fler sökande till vidare studier; anledningen var att fler 
elever hade möjlighet till att studera vidare, detta har lett till att betygens urvalsfunktion 
fortfarande var mer i centrum. Man kunde inte heller komma fram till rättvisare betygsformer 
jämfört med det relativa betygsystemet. Betygens jämförbarhetsfunktion var även i fokus. 
Motivet till detta var att elever via betyg skulle kunna jämföras inför valet till vidare studier. 
Samtliga orsaker ledde slutligen till att betygssystemet ändrades. Denna förändring kan ses i 
ljuset av förändringen på synen på kunskap. Synen på kunskap ändrades och detta ledde i sin 
tur till att man fick andra uppfattningar av synen på utvärdering och bedömning. Betygens 
urvalsfunktion ansågs också mindre viktig än betygens informationsfunktion. I det relativa 
betygssystemet såg man på kunskap som något objektivt och mätbart. Kunskap var oberoende 
av oss människor och var enformig och given. I dag har vi andra uppfattningar när det gäller 
synen på kunskap. Kunskap är inte längre oberoende av oss människor den är beroende av oss 
och konstrueras i samspel med oss. I det målrelaterade betygssystemet jämför man inte 
elevernas prestationer med varandra utan man betygsätter elevernas prestationer med de 
uppsatta mål och betygskriterier som finns i skolans styrdokument. I det relativa 
betygssystemet jämförde man elevers prestationer med varandra och det ledde till att man inte 
kunde se vilka kunskaper och färdigheter en elev hade. Med andra ord kunde man, i det 
relativa betygssystemet, bara se hur en elev presterar bättre än en annan elev. All denna 
förändring kan ses i ljuset av förändringar i samhället. 
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5.2. Vad säger forskarna?  
Det nya systemet, mål och – kunskapsrelaterade betyg, ansågs ha en rad svårigheter när det 
gäller praktiskt genomförande i skolan och pedagogerna har betonat en rad brister i 
genomförandet av det mål och -kunskapsrelaterade betygssystemet. Huvudorsaken till 
bristerna går tillbaka till att förändringen har skett snabbt utan att lärarna får tillräckligt med 
kunskap om hur det nya systemet ska fungera, samt att lärarstudenter inte heller har fått 
tillräcklig kunskap om betygssystemet. Denna kritik är fortfarande aktuell i debattartiklar som 
jag studerat. Många anser att det finns brister i lärarutbildningen och att lärarstudenter inte får 
tillräckligt med utbildning om bedömning och betygsättning. Jörgen Tholin betonar i sin 
undersökning att det finns väsentliga brister i att lokala styrdokument saknar betygskriterier i 
grundskolan. Han hänvisar också till bristen på bedömningens former. Han skriver att det är 
få skolor som påpekar det kollaborativa bedömningssättet. När det gäller dagens debatt om 
betyg i flera steg och skriftliga omdömen anser Tholin att det måste finnas mål för barnen och 
dessa mål måste vara nationella; detta för att betyg ska se likadana ut i hela landet. Han har 
också visat på slumpmässiga formuleringar av betygskriterier och även skillnader mellan 
skolor när det gäller de lokala styrdokumenten, i sin undersökning.   

 

Många forskare betonar vikten av formativ bedömning. I skolan finns det två bedömningssätt, 
den summativa och den formativa. Prov i slutet av varje termin är exempel på summativ 
bedömning. Utvecklingssamtal och de individuella utvecklingsplanerna (IUP) är exempel på 
formativ bedömning. Summativ bedömning är enligt min uppfattning vägen till formativ 
bedömning och formativ bedömning ska leda till att elevens förmåga utvecklas kring sitt sätt 
att lära. En formativ bedömning leder till att både lärare och elever bedömer var eleven 
befinner sig. Utvecklingssamtal och de individuella utvecklingsplanerna ska syfta till att 
främja elevens lärande. Dessa bedömningsformer ska visa vägen till hur eleven kan nå 
uppsatta mål som finns i läroplaner, kursplaner och lokala arbetsplaner. Allt detta hjälper 
eleven att utveckla kunskap och tilltro till sitt lärande som i sin tur leder till elevens fortsatta 
lärandeprocess. Pedagogerna menar, enligt min uppfattning, att eleven blandar in 
bedömningen i sin kunskap och på detta sätt reflekterar eleven över sitt eget lärande. Detta 
kan tyda på att de vill ersätta det nuvarande betygsystemet med en annan typ av bedömning 
som ska vara mer effektiv.  

 

5.3. Betyg, konkurrens och likvärdighet 
Politikerna betonar betygens ideologiska inslag som likvärdighet och rättvisa. Därför lutar de 
sig mot nationella prov som ska medverka till att betygen blir likvärdiga i hela landet. 
Likvärdighet och rättvisa var ledord hos många debattörer i denna debatt. Pedagogerna talar 
också om likvärdighet och rättvisa men de säger också att det nuvarande systemet inte är 
skapat för att tillämpa likvärdiga betygsättningar eftersom systemet baseras på samtal och 
dialog i jämförelse med det normrelaterade betygsystemet.  
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Vissa debattörer betonar att betyg skapar konkurrens mellan elever och de hänvisar till de 
negativa effekter som konkurrens skapar. De som håller med om betyg anser att konkurrens är 
positivt och leder till framgång. Pedagogerna menar dock att konkurrens mellan olika skolor 
gör det svårare att sätta låga betyg, speciellt när det gäller betyget G. Den leder även till att 
läraren skyler över bristerna. Wikström visar hur konkurrens leder till betygsinflation. 
Politikerna har dock inte visat denna problematik i debatten, utan menar att det är andra 
företeelser som påverkar betyg förutom kunskap. Man har också betonat att betyg mellan 
olika skolor inte kan jämföras. Beteende och läxläsning är exempel som påverkar betyg. 
Andra fenomen som spelar stor roll och påverkar betyg är elevens personlighet, att eleverna är 
verbala och inte blyga samt uppförande. Lärarnas personliga läggning spelar också en 
avgörande roll. Enligt Tholin har skolornas betygskriterier formulerats slumpmässigt. Tholin 
anser att en del av problemet beror på att det bara finns ett centralt fastlagt slutbetyg för 
betygskriterier i nian.  Detta leder till att varje skola själv bestämmer vad en elev behöver 
kunna i höstterminen i åttan, vårterminen i åttan och höstterminen i nian. Förutom detta skiljer 
sig tolkningarna mellan skolorna avsevärt. Allt detta resulterar i att barnets tilltro till 
betygssystemet urholkas.   

  

5.4. Vad säger politikerna? 
Skolfrågan och framförallt betygsfrågan har varit politiskt betingad. Motivationen är att 
politikerna styr samhället och skolan är en stor institution i samhället. Bland politikerna finns 
olika uppfattningar om betyg i skolan. En första linje, högerblocket, vill ha betyg tidigare än 
år åtta och i flera steg. De vill ha också betyg i uppförande och skriftliga omdömen från ettan. 
En annan linje, Socialdemokraterna, vill ha betyg i äldre år, från år åtta och andra 
bedömningsformer. Vänsterpartiet vill ha en betygsfri skola. Miljöpartiet vill lösa 
betygsfrågan på ett pedagogiskt sätt, med andra ord vill de ha andra bedömningsformer. En 
anledning som har gjort att politikerna argumenterat betyg och bedömning är försämrade 
resultat i skolan. Enligt olika mätningar presterar eleverna sämre i en jämförelse med andra 
länder. Vissa debattörer har också kritiserat att politikerna använder samma undersökningar 
för sina argument och anser att skolan har andra problem än betyg. Brist på lärare, brist på 
pedagoger, brist på resurser och stora elevgrupper är en del av förklaringen till att elever 
presterar sämre.  

 

Politikerna har olika uppfattningar när det gäller barnens inlärning. Folkpartiet, exempelvis, 
fokuserar mycket på slutbetyg eller den summativa bedömningsformen. De tycker att eleven 
presterar bättre när den blir betygsatt. Med hjälp av betyg upptäcker man elevens svårigheter 
sa många debattörer. Men Socialdemokraterna och Vänsterpartister är emot detta och de anser 
att det finns en negativ sida av detta. Betyg är olika för olika personer. De betonar att betyg 
inte leder till bättre prestation utan de har en negativ inverkan på barnen, till exempel de barn 
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som inte får bra betyg stämplas som dåliga. De betonar vidare att barnen i detta läge inte kan 
skilja mellan person och prestation. 

 

5.5. Elever och föräldrar 
Elever har också kommit till tals genom enkätundersökningar, intervjuer och så vidare. 
Generellt sett elever är positivt inställda till betyg. Elever tycker att betyg ger information om 
hur de befinner sig i skolan. När det gäller betyg i sjuan är 36 % positiva och när det gäller 
betyg i sexan är 20 % positiva, enligt en undersökning i Dagens Nyheter. Enligt samma källa 
är elever inte positiva till betyg från lägre åldrar men de välkomnar dock betyg i fler steg. 
Med flera betygssteg tycker de att betygsättningen blir mer rättvis. Jag har inte funnit djupa 
eller allsidiga undersökningar som studerar elevernas åskådningar angående betyg. Debatten 
om betyg har också påverkat enkätutformningen. Jag menar att ansvariga på dagspressen 
borde på ett allsidigt sätt studera betygsfrågan. Detta kan bero på att vi i dagspressen kanske 
inte har den möjligheten att se hur elever eller lärare och föräldrar ser på saken. Jag har inte 
funnit undersökningar som tar upp vad lärare tycker om debatten om betyg och bedömning i 
dagspressen. Lärare har inte heller kommit så mycket till tals. Lärarförbundets ordförande och 
Lärarnas Riksförbunds ordförande var med i diskussionen. Det finns också skillnader mellan 
dessa organ när det gäller betyg tidigare. Lärarnas Riksförbund är positiv till betyg i flera steg 
och tidigare betyg, men jag är kritisk mot dessa organisationer. Jag anser att de borde gå 
djupare i saken och finnas med mer i diskussionen eftersom lärare är berörda i denna fråga 
mer än vad andra är.  

 

5.6. Slutord 
Som jag påpekat tidigare har betygsfrågan varit politiskt betingad. Politikerna har diskuterat 
frågan under hela 1900-talet. I diskussionen mellan 2000-2008 har även föräldrar, elever och 
andra samhällsmedborgare diskuterat frågan och uppfattningarna har varit olika. En del 
betonar mer bedömningsformer och mer fokus på formativ bedömning och det finns andra 
som betonar mer summativ bedömning. När det gäller bedömningstekniker har debattörerna 
inte gått in så mycket på frågan. Vissa har betonat vikten av utvecklingssamtal och de 
individuella utvecklingsplanerna som inkluderar eleven mer i sin lärandeprocess, medan andra 
betonar betyg som ett verktyg som man kan förbättra elevens prestationer med och som kan 
användas som ett verktyg för att lösa en rad problem i skolan såsom sena ankomster, 
mobbning etcetera. Man har också påpekat brister i skolans värld såsom brister på mer lärare 
och resurser, bättre utbildningar om bedömning och betygsättning. I egenskap av blivande 
lärare håller jag med om att det är brister i utbildningen om bedömning och betyg och utifrån 
detta resonemang vill jag påpeka att vi måste se andra problem i skolan. Mindre resurser, 
mindre undervisningstimmar i skolan och andra företeelser måste vi se och uppmärksamma. 
Gör vi inte det går vi miste om och uttalar oss i luddiga termer som betyg i svenska är bluff 
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eller lärarstudenter jämförs med tidigare generationer har mindre kunskaper och så vidare. Att 
se saker och ting i sitt sammanhang är viktigt, det leder till att vi kan hantera en rad problem.  

 

Under min praktik på skolorna har jag hört många lärare klaga mycket på jobb de redan har. 
De har klagat att det blir tuffare dagar med skriftliga omdömen som kräver mer tid och jobb. 
Rektorer har klagat på att de inte hade god tid att genomföra de obligatoriska skriftliga 
omdömena. Jag anser att det måste finnas mer undersökningar om betyg och bedömning. 
Pedagogerna har också visat att det finns brist på undersökningar angående betyg och 
bedömning och att lärarna borde finnas med mer i denna diskussion. Jag får en känsla av att 
deras erfarenheter inte tas tillvara, därför är ett förslag till ett examensarbete att titta närmare 
på hur lärare uppfattar och upplever betyg och bedömning. Lärare är berörda personer som 
kan dela med sig av sina erfarenheter. Jag har inte för avsikt att ge en bild av lärare som en 
helhet men jag menar att lärare också har olika uppfattningar som borde finnas med i mer 
allsidiga och omfattande undersökningar som tar tillvara på lärares erfarenheter och 
kunskaper.             
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