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1. BAKGRUND 
 
Betygens vara eller icke vara i skolan har varit något som diskuterats och debatterats flitigt 
under åren och inte minst de fördelar och nackdelar som finns med olika betygssystem. Detta 
har lett till att vi har fått uppleva några olika betygssystem. Mina egna skolprestationer 
graderades med hjälp av det relativa betygssystemet. Jag minns speciellt en gymnasielärare 
som hade för vana att skriva upp våra poängresultat av ett prov på tavlan så att vi skulle se var 
vi i och med detta prov hamnade betygsmässigt. Han skrev upp våra poäng, men inte våra  
namn, i ordning med det bästa resultatet överst och markerade sedan betygsgränserna. Det 
relativa system som användes är nu ett minne blott och i och med Lpo 94 har det nya 
målrelaterade betygssystemet införts.  
 
Jag var nyligen ute på min slutpraktik och där kom jag raskt i kontakt med de nya betygen. 
Det fick mig att fundera över lärares och elevers förhållande till betyg samt att de flesta elever 
verkade väldigt betygsfokuserade. Eftersom jag snart är färdig lärare kände jag att jag själv 
måste undersöka betygen lite närmare så att jag kommer underfund med vilken innebörd de 
har och hur jag ska förhålla mig till betygen. 
 
I Lpo 94 står bland annat dessa riktlinjer för läraren: 
 

”Läraren skall 
 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 
 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 
skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,  

 
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om 

studieresultat och utvecklingsbehov och  
 

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 
kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.” (Lpo 94, s.16) 

 
I och med dessa riktlinjer och att mina elever förmodligen kommer  att fästa stor vikt vid sina 
betyg borde betygen även ha effekter på mig som lärare. Dessa effekter vill jag undersöka 
djupare och för att göra detta utnyttjar jag examensarbetet till att utreda vad betygen kan ha 
för påverkan på lärares sätt att arbeta.  
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2. SYFTE  OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med detta arbete är att utreda om betygen och betygssystemen påverkar lärares sätt att 
arbeta, och i så fall i vilka avseenden. För att nå detta syfte har jag formulerat följande 
frågeställningar.  
 

• Hur har betygssystemen sett ut i Sverige under olika tidsperioder? 
 
• Hur ser betygsdebatten ut idag? 

 
• Vad säger lärare om betygen idag? 

 
• Hur sätter verksamma lärare betyg och vad grundas betygen på? 
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3. LITTERATUR 
 

3.1 Inledning 
 
Mitt litteraturavsnitt är uppdelat i tre delar. Dels en del som omfattar betygens historia, dels en 
del som tar upp riksdagspartiernas åsikter om betyg och dels en del som behandlar debattörers 
åsikter som finns idag i Sverige. När det gäller betygens historia har jag enbart försökt hålla 
mig till grundskolans historik och det som föregick den. Vidare har jag även haft läraren i 
förhållande till betygen i åtanke.  
 
I den andra delen har jag valt att ta med vad dagens politiska partier säger om betyg eftersom 
betyg idag verkar vara en politisk fråga och det är här som åsikter runt betygen och dess 
effekter kommer fram. Dessutom skiftar makten i Sverige ibland och vem vet hur 
betygssystemet ser ut i morgon och vad det kan ha för betydelse för läraren. Jag har valt att 
ordna partierna i ”ideologisk” ordning för att skapa en lättöverskådlig blick. Risken är annars 
att man som läsare kastas fram och tillbaka mellan åsikterna. Jag har valt att hämta 
information från partiernas officiella hemsidor eftersom det är där deras senaste uppdaterade 
information finns. Att jag skriver olika mycket om olika partier beror sålunda inte på egna 
värderingar utan på mängden information i källan.  
 
Betyg har jämt och ständigt debatterats i Sverige och i den tredje delen finns en del av vad 
man kan finna i dagens böcker och tidningar runt betygen.  
 

3.2 Betygens historia 
 

3.2.1 Tiden före det relativa betygssystemet 
 
För ungefär två hundra år sedan och dessförinnan hade man inte vad vi menar med betyg idag. 
Det vill säga det fanns inga generella regler för vad ett betyg skulle innehålla. Då kunde 
skriftliga omdömen ges till en elev som skulle flytta, söka jobb eller söka högre studier. Det 
var dock mer vanligt förekommande att man vid den nya skolan eller arbetsplatsen anordnade 
någon form av antagningsprov för att se vad eleven kunde (Wedman, 1983). 
 
I och med 1820 års skolordning kom föreskrifter att betyg skulle ges i alla ämnen efter en 
fyrgradig skala (A, B, C, D) och man skulle dessutom ge eleverna betyg i uppförande och flit 
(ändrades senare till ordning). Det fanns inga formella betygskriterier vilket innebar att  
betygssättningen var upp till varje lärare. Men Davidsson m.fl. (1996) påpekar att det 
naturligtvis bland lärarna fanns en viss överensstämmelse om vad som krävdes för ett visst 
betyg. Detta betygssystem sades vara  absolut, dvs. att  
 

”vart och ett av de olika betygsstegen är bundna vid vissa fixerade kunskaper och färdigheter. 
Den är i princip oberoende av hur många eller vilka elever som har dessa kunskaper och 
färdigheter.”  (Henrysson & Wedman 1982, s.52) 
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Den fyrgradiga skalan kom dock att utvecklas till att innehålla följande sju steg: 
 
A Berömlig 
a Med utmärkt beröm godkänd 
AB Med beröm godkänd 
Ba Icke utan beröm godkänd 
B Godkänd 
BC  Icke fullt godkänd 
C  Underkänd  
 
Under 1930-talet började dock en debatt kring betygen. Detta berodde på att fler och fler 
elever från folkskolan ville studera vidare på realskolan och då användes betygen som 
urvalsinstrument eftersom inte alla kunde få plats. Det diskuterades om betyg överhuvudtaget 
var ett lämpligt urvalsinstrument, men också hur man skulle kunna jämföra betygen  
(Davidsson m.fl., 1996).  
 
1939 tillsattes en utredning med seminarielektorn Frits Wigforss i spetsen. Den hade som 
uppgift att komma med förslag om vilka förändringar som borde göras gällande 
betygssättningen i folkskolan. Utredningen resulterade i att det 1942 kom ett betänkande där 
det skildras att  
 

”betygssituationen kan ej gärna vara tillfredsställande, då bestämmelser om betyg i folkskolan 
länge alldeles saknades i folkskolestadgan och sedan endast bestått i angivande av namn på de 
betygsgrader, som skulle användas, utan närmare förklaring av dess innebörd. (…) Föreskrifter 
om betygssättningen saknas oftast i äldre förordningar, och den har följaktligen blivit beroende av 
de enskilda lärarnas gottfinnande och utmärkes av brist på enhetlighet.  (SOU 1942:11, s 11)  

 
Vidare skrivs det att det är bra för läraren att sätta betyg för om detta inte gjordes skulle 
kontrollen över varje enskild elev försvinna och på så sätt skulle undervisningen för läraren 
inte bli lika betydande. De sakkunniga föreslog slutligen att betyget Ba skulle för alla 
klassnivåer vara normalbetyget och för att kunna justera denna betygsskala kunde officiella 
standardiserade prov användas (SOU 1942:11). 
 
Generellt sett upplevde lärare, elever och föräldrar på mindre orter att en ökad statlig kontroll 
av betygen var en sorts misstroendeförklaring mot undervisningen. Dessa lärare hade inga 
andra att jämföra sina betyg med och det fick till följd att de höjde sina egna krav för att vara 
säkra på att eleverna skulle klara av de då lägre ställda kraven i de standardiserade proven och 
därigenom kunna höja sina betyg. Andra betygssättare på större orter kände inte samma hot av 
ökad kontroll eftersom de hade fler att jämföra med. Detta ledde i jämförelse med de mindre 
skolorna till högre betyg och alltså lägre betygskrav på större orter (SOU 1945:45). För att 
betygen ska vara likvärdiga oberoende av skola måste ändå den statliga kontrollen finnas 
menar utredningen  och skriver att det  
 

”erfordras en på lärjungeprestationernas halt grundad verklig prövning av betygens värde och 
giltighet. En sådan prövning kan ske genom likformiga examina eller andra prövningsuppgifter, 
vilka sedan underkastas en jämförande granskning genom någon central myndighet.” (SOU 
1945:45, s. 20) 

 
1949 avskaffades realskolans inträdesprov och skolöverstyrelsen gav ut betygsanvisningar för 
folkskolan där det fastställdes att betygsskalan skulle ha sju steg med Ba som medelbetyg. 
Dessutom skulle ca en tredjedel ha under Ba, en tredjedel Ba och en tredjedel över Ba. Några 
år senare, 1955, genomfördes en likartad förändring hos realskolan som därigenom också 
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övergick från absoluta betyg till modifierade relativa betyg. Problem med denna övergång 
fanns dock hos de kommunala gymnasierna, de högre kommunala skolorna och de allmänna 
läroverken. Underbetygsfrekvensen var fortfarande hög och betygssättningen var inte så 
enhetlig som önskades vilken fick till följd att Skolöverstyrelsen, SÖ, gav ut 
rekommendationer för betygssättningen i några ämnen (Davidsson m.fl., 2000, Wedman, 
1983).        
  

3.2.2 Det relativa betygssystemet 
 
1957 års skolberedning (SOU 1961:30) utredde hur den nya skolformen grundskolan och dess 
betygssystem skulle utformas. Grundskolan innebar att man förde samman de föregående 
skolsystemen upp till gymnasiet till ett enda system. Folkskolan och realskolan hade de 
senaste åren haft betyg med samma antal betygssteg och utseende, men med olika innebörd. 
Folkskolan hade uppfattningen att betygen var relativa mått, medan man inom läroverken 
(gymnasiet och realskolan) var mer böjda att utgå ifrån det man ansåg krävdes för att vara 
godkänd, alltså en form av absolut värdering. I utredningen framgår också motiveringar till 
varför grundskolan ska ha betyg och sedan kommer ett förslag på införandet av en niogradig 
relativ sifferskala. Det poängteras att betygen inte får ha karaktären av absoluta mått. 
Skolberedningen tar också upp att betygssättningens omfattning har lett till att  
 

”lärarna känt sig tvungna att ha ett relativt stort antal prov varje termin för att kunna erhålla en 
någorlunda säker grund för betygsättningen. (…) Inriktningen på betygsättning har också gjort att 
andra och minst lika viktiga syften med provgivningen i skolan har kommit i bakgrunden. Så t.ex. 
har prov med rent diagnostisk inriktning använts i ganska ringa utsträckning. En inskränkning i 
betygsättningens omfattning torde kunna leda till en minskning av antalet prov med rent 
betygsättningssyfte och ge utökat utrymme för prov med för undervisningen och elevernas 
förkovran viktigaste syften.” (SOU 1961:30 s. 586) 

 
Med hänsyn till detta ska betygsättning endast begränsas till de terminer och årskurser där det 
finns stark motivering för den (SOU 1961:30). 
 
1962 kommer en läroplan för grundskolan (Lgr 62) och i och med den införs så det relativa 
betygssystemet. Betygsskalan blir femgradig med betyget 3 som medelbetyg där betygen 
skulle fördela sig procentuellt över landet. Betygsskalan såg ut som följande: 
 
Betyg 1 2 3 4 5 
Procent 7 24 38 24 7 
 
Det är oklart varför SÖ valde en femgradig skala. SÖ hade dock vid remissbehandlingen 
uttryckt att nio steg var alldeles för många. Som hjälp vid betygssättning skulle standardprov 
fortsätta användas (Andersson, 1999).  Lgr 62 betonar att betygen framförallt hade betydelse 
vid val av kommande studier, i slutet av utbildningstiden samt för en eventuell arbetsgivare  
(Davidsson m.fl., 2000).  
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1969 kommer en ny läroplan (Lgr 69) och där har antalet terminer där betyg sätts minskat. Nu 
kommer betyg att ges på vårterminerna i årskurserna 3, 6, 7, 8 och 9 samt på höstterminerna i 
årskurserna 8 och 9 (Wedman, 1983). Läroplanen poängterar att betygen inte får på något sätt 
ersätta kontakten mellan hem och skola. Hur och när läraren ska bedöma elevernas 
arbetsresultat finns också beskrivet. Bland annat följande: 
 
       ”Betygen är långt ifrån nödvändiga i alla kontrollerande, utvärderande och diagnostiserande 

sammanhang. Där de ges, måste de vara objektiva i den betydelsen, att resultaten för elever inom 
en och samma klass och för elever i olika klasser bedöms enligt samma normer. Betyg enligt den 
5-gradiga skalan bör därför inte delges eleverna för enstaka prov i en klass. Bedömningen får 
under inga omständigheter influeras av ovidkommande synpunkter, t.ex. hänsyn till uppförande 
och ordning. Till sin egentliga innebörd är betygen en bedömning av vad eleven har bakom sig. 
(…) Läraren måste se till, att han inte övervärderar minneskunskaperna och fäster för litet 
avseende vid andra väsentliga insikter och färdigheter. Hänsyn bör således tas till såväl 
kunskapernas kvalitet som deras kvantitet och allsidighet.” (Lgr 69, 1969 s.100-101)  

 
Under 70-talet svänger betygstankarna något och 1973 års betygsutredning, Betygen i skolan 
(SOU 1977:9), menar att betygen ska avskaffas i grundskolan eftersom behovet av 
urvalsinstrument för grundskolan inte väger tungt dessutom menar de att betygen ”inverkar 
ofördelaktigt på skolarbetet och det sociala livet i skolan” (SOU 1977:9, s.30). 
 
De relativa betygen omformas något i Lgr 80 och de tonas ned. Betyg ska endast sättas i 
årskurserna 8 och 9, både på höst- och vårtermin. Betygskalan ska fortfarande vara femgradig 
med medelbetyget tre, men ingen procentsats för de olika betygsgraderna givs. De riktlinjer 
som man ger är att ”Normalt skall dock antalet fyror och tvåor i en klass vara fler än antalet 
femmor respektive ettor.” (Lgr 80, 1980 s. 39) Denna modifierade relativa betygsskala var en 
politisk kompromiss. Det fortsatte att vara en relativ betygsskala, men kritikerna till det 
relativa betygssystemet fick procentsatserna för ”ytterlighetsbetygen” avskaffade och de som 
ville ha målrelaterade betyg fick det i en form av att ”mittenbetyget” var mer preciserat. Det 
fick till följd att man inte som förr kunde jämföra ytterlighetsbetygen (Andersson, 1999). 
 
1990 kommer en utredning från utbildningsdepartementet ”Betygens effekter på 
undervisningen”. Där skrivs bland annat om att lärare känner en press på att de ska sätta 
rättvisa betyg och att betygen dessutom ska kunna förstås av föräldrar och elever eftersom de 
har så stor betydelse (Ds 1990:60). Kort dessförinnan kommer en avhandling med titeln 
”Proven i skolan”. Där undersöks bland annat vilket syfte lärare har med prov. Slutsatsen som 
dras är: 
 

”Att proven spelar en viktig roll vid betygsättningen råder det ingen tvekan om. Provens vikt för 
betygsättningen har knappast överdrivits i klassificeringarna i de olika studierna. Bland övriga 
syften kan nämligen några indirekt också anspela på betygsättningen, t ex ”chans för tysta”, 
”rättvisa”, och ”kontroll”. (Mattsson, 1990, s.88) 

 
Eftersom elever övar på sådant som kommer på proven får provets innehåll inverkan på 
betyget. Utbildningsdepartementets utredning konstaterar också att provtätheten påverkar 
arbetssätt och arbetsformer. Lärare på högstadiet har ofta många elever som de ska sätta betyg 
på och till denna tidspress anpassar sig läromedelsproducenterna. Sålunda ger de lärarna vad 
de behöver. En bok med ”kursen” som passar väl ihop med prov innehållande lätträttade 
frågor med enkla poängsättningar. Betyg har alltså en påtaglig styrningseffekt där en nära 
koppling finns mellan prov och betyg. Dock tar inte utredningen helt avstånd från prov. De 
menar att prov som är rätt konstruerade och som har läroplanens mål som grund kan vara 
pedagogiskt simulerande. Dessa prov är tyvärr inte så vanligt förekommande. Slutligen ger 
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expertgruppen två förslag på nya betygssystem för de anser ”att de grupprelaterade betygen 
har spelat ut sin roll i den svenska skolan”  (Ds 1990:60, s.99). Det första förslaget innebär 
att ett kompetensbevis utdelas till eleverna i slutet av årskurs 9. Detta bevis ger behörighet till 
gymnasiet och det ska inte vara ämnesindelat. Det andra förslaget för grundskolan är att 
eleverna får ett målrelaterat betyg som har två steg, Godkänd och Väl godkänd. Ingen 
procentsats för de båda stegen ska inte anges. Betyg ska ges i årskurs 8 på vårterminen samt i 
årskurs 9. Betyget godkänd ger behörighet till gymnasiet. Gymnasiet föreslås också ett 
målrelaterat betygssystem fast det ska innehålla tre steg, Godkänd, Väl godkänd samt Utmärkt  
(Ds 1990:60).   
 

3.2.3 De kunskaps- och målrelaterade betygen 
 
Det relativa betygssystemet var under hela sin verksamma tid utsatt för en massiv kritik. Detta 
kan bero på att lärare kan ha missuppfattat den relativa betygsskalan och använt den i tro att 
normalkurvan i sig kunde användas i den enskilda klassen. Olika betygsutredningar 
genomfördes, men det tog tid innan ett alternativ var godtagbart och även det var inte färdigt 
förrän i sista stund. En av dessa utredningar var Betygberedningen 1990 och dess 
slutbetänkande kom 1992. (SOU 1992:86) Under den tid som betygsutredningen fanns kom 
ett regeringsskifte vilket gjorde att de avgående socialdemokraternas direktiv kompletterades 
med tillägg från de borgerliga. Det byttes även ordförande under utredningens arbete. Detta 
fick till följd att det fanns en viss oenighet i utredningen och med utredningen följer 
reservationer och särskilda yttranden. Kortfattat föreslår beredningen ett betygssystem med 
sex betygssteg där fem av stegen inkluderar godkänd och däröver. Betyg ska ges från 
höstterminen i årskurs 7. Man ska också framställa färdiga betygskriterier i varje ämne  
(Andersson, 1999). 
 
Remissomgången blev omfattande. Dock fanns det två punkter som man var överens om. Det 
ena var att det behövdes ett nationellt betygssystem. Detta för att eleverna skulle få ett kvitto 
på sina kunskaper. Dessutom behövdes, trots att alla elever upp till 20 år har rätt till en plats 
på gymnasiet, betyg vid övergång från grundskola till gymnasium när det blir konkurrens om 
platser till vissa program. Det andra var att man skulle bedöma elevernas kunskaper utifrån 
kursplanernas mål (Davidsson m.fl., 2000). 
 
Den borgerliga regeringen kom så med ett förslag som trots kritik fastställdes av riksdagen 
1993 utan återremissförfarande. En del förändringar hade skett från betygutredningen. 
Bokstavsbeteckningar skulle införas, A-F, där A stod för utmärkt prestation. F stod för 
otillräckliga kunskaper, E stod för godkänd, C stod för god prestation. B och D skulle läraren 
själv utforma. Som referens för betygen skulle mål finnas som skulle vara uppnådda i årskurs 
9. Dessutom skulle centrala betygskriterier finnas för A, C och E (Andersson, 1999). Betygen 
skulle som i betygsberedningen förslag ges från och med årskurs 7. Skriftlig redogörelse 
skulle ges från vårterminen i årskurs 5 till höstterminen i årskurs 7 till hemmen om elevernas 
prestationer och kunskaper. Detta kunde man dock som förälder undanbe sig om man så 
önskade. Utvecklingssamtalen som finns från årskurs 1 till årskurs 7 kan kompletteras med 
skriftlig information om föräldrarna vill (Davidsson m.fl., 2000). 
 
Den socialdemokratiska oppositionen var dock inte nöjd med beslutet varför man under  
valrörelsen 1994 lovade att riva upp beslutet om man fick makten. Strax efter 
maktövertagandet lade de i september 1994 fram det nya betygsförslaget. Ingen ny 
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betygberedning tillsätts utan de förändrade vissa delar av det redan fastställda betygsförlaget. 
Grundskolans nya betygssystem innebar kortfattat följande: 
 

• Övergång från det relativa betygssystemet till ett kunskaps- och målrelaterat.  
• Information från skolan till föräldrar och elever ska främst ske genom 

utvecklingssamtal. 
• Föräldrar ska få skriftlig information om de vill, men det ska inte vara i form av ett 

betyg. 
• Betyg sätts från och med årskurs 8 med hjälp av en tregradig skala: 

G Godkänd 
VG Väl godkänd 
MVG Mycket väl godkänd 

• Slutbetyget ska kunna jämföras nationellt och därför ska de olika ämnesbetygen sättas 
med hjälp av kursplanernas kravnivåer och de centralt fastställda betygskriterierna.  

• Betygskriterier kommer att utarbetas för Väl godkänd. 
• Om en elev inte når Godkänd fås inget betyg, men eleven har rätt att få ett skriftligt 

omdöme i ämnet som saknar betyg (Davidsson m.fl., 2000). 
 
På våren år 2000 genomfördes en kvalitetsgranskning av betygen av skolverket efter 
regeringens uppdrag. Detta för att se om det fanns en likvärdig och rättvis betygssättning i 
landet. Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen var positiva till nuvarande 
betygssystem dock fördes det fram en önskan om fler betygssteg. I dagens läge använder 
lärare fram till betygssättningstillfället sig av olika egna beteckningar exempelvis + och -. Vid 
sättandet av termins- eller kursbetyg så summeras dessa beteckningar och leder kanske till 
besvikelse för eleven samtidigt som det leder till dilemman för läraren.  
 
Vidare sägs det att elever har uppfattningen att allt betygssätts och vill därför av läraren ha 
tydliga svar på vad de ska kunna för att få bra betyg samtidigt som det vill veta vad som 
”kommer på provet”. Ofta får eleverna ut betygskriterier inför ett arbetsområde eller inför ett 
prov, men de tycker att det är svårt att förstå vad de innebär. Lärarna anser att eleverna idag 
frågar efter vad som är viktigt för betygen och det finns en risk att de lokala kriterierna blir 
katalogartade och något som man prickar av. Dock säger eleverna också att det man presterar 
skriftligt och muntligt på lektionerna också är av betydelse för betygen, men även hur man 
uppför sig, det vill säga hur flitig man är, vilken närvaro man har och vilket ansvar man tar. 
 
Det är också uppenbart enligt utredningen att betygsstressen har ökat inom alla skolformer. 
Behovet för lärare att kunna motivera betygen har lett till ”provhysteri” och detta gäller 
speciellt i slutet av grundskolan. Omprov är något som också är vanligt. Detta görs om man 
inte har klarat ett Godkänt på ett prov eller om man har varit borta när provet skrevs. Detta 
leder till att elever som har bekymmer med ett eller flera ämnen kommer att få en orimligt hög 
belastning. Betygsstressen i grundskolan är dock mest riktad mot basämnena, det vill säga 
svenska, engelska och matematik eftersom det är just Godkänd i dessa ämnen som ger 
behörighet till gymnasiet.  
 
De har också funnit att betyg i matematik och naturvetenskapliga ämnen bestäms nästan helt 
av provresultat till skillnad från andra ämnen. Det har visat sig att ju tydligare ämnes-, kurs 
och arbetsområdesindelning desto mer konventionella verkar proven vara. Huvudintrycket är 
att prov dominerar som betygsunderlag och elevernas mål för lärande är kommande prov. Ett 
arbetsområde avslutas nästan alltid med ett prov och oftast det prov som läromedlet 
tillhandahåller läraren. Det fanns dock skolor som använde andra arbetssätt, exempelvis 
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tematiskt eller problembaserat, där betygssättningen föreföll mindre dramatisk. En annan 
förändring som tillskrivs det nya betygssystemet är att i grundskolorna har det blivit vanligare 
att man mer har inlämningsuppgifter som innebär ett självständigt och utredande arbete för 
eleven.    
 
Eleverna menade att betyget beror mer på vilken lärare man har än på kriterierna eftersom de 
är lika för alla inom ett ämnesområde. Detta förklaras av utredningen på så sätt att 
ämnesträffarna för lärare har till viss del ersatts av arbetslagsarbete där det sällan finns plats 
för diskussioner om betygssättning. Dessutom uppges det att mindre erfarna lärare är mer 
beroende av de lokala betygskriterierna än de mer erfarna. De sistnämnda uppger att de har 
fått ”inre mallar” för betygen.  
 
Utredningens förslag är att lärarna måste få en chans att sätta sig in i det nya betygssystemet 
från grunden. Denna fortbildning ska ske genom att kommunerna, som har ansvaret, startar 
och stödjer lärares kollegiala betygssättningsarbete. De ska även satsa på utökad kompetens 
inom kunskapsbedömning (Skolverkets rapport nr 190, 2000).         
 
På höstterminen år 2000 trädde nya kursplaner och betygskriterier i kraft. Regeringen 
fastställde kursplanerna medan skolverket fastställde nya betygskriterier (detta arbete skedde 
parallellt med ovanstående kvalitetsgranskning). En orsak till revideringen var att dokumenten 
skulle bli tydligare för skolorna. Nu kom även kriterier för betyget Mycket väl godkänd  
(Davidsson m.fl., 2000). 
 
I ett pressmeddelande från Skolverket sammanfattas en rapport som verket utfört på 
regeringens uppdrag. Rapporten utreder orsakerna bakom ofullständiga betyg. De har funnit 
att en betydelsefull orsak är dåliga relationer. Dels mellan lärare och elev samt dels mellan 
lärare och föräldrar. För att få bukt med ofullständiga betyg sätter grundskolan in stödinsatser, 
men  främst i svenska, engelska och matematik eftersom det är dessa ämnen som ger 
behörighet till gymnasiet. Detta stämmer inte alls överens med skolans lagar och förordningar 
som inte framhäver något ämne. De säger att elever har rätt till stödundervisning i alla 
grundskolans ämnen. En annan orsak till ofullständiga betyg är att skolan har svårigheter med 
att vara flexibel. Skolan tar inte tillräcklig hänsyn till elevers olika förutsättningar vilket i sin 
tur leder till att elever får svårt att uppnå målen. Dessutom är skolan dålig på att vara tydlig i 
sina krav på eleverna vilket gör att eleverna inte känner sig delaktiga. När det inte finns något  
resonemang om kriterier, mål och krav mellan elever och lärare är målstyrningen obefintlig  
(www.skolverket.se/publicerat/press/press010502.shtml). 
 

3.2.4 Sammanfattning av historiken 
 
Under den tid som historiken omfattar har tre olika betygssystem använts. Inledningsvis hade 
man ett absolut betygssystem där det inte fanns några formella, rikstäckande betygskriterier. 
Det innebar att betygsnormerna var upp till varje enskild skola och lärare. På 1930-talet ville 
allt fler elever läsa vidare på högre skolor och därför skulle betygen nyttjas som urvalssystem. 
Under trettio års tid modifierades de absoluta betygen för att på 1960-talet ersättas av det 
relativa betygssystemet. Syftet med förändringarna var att man ville kunna jämföra elever från 
olika skolor. Detta betygssystem debatterades och utsattes för kritik redan från införandet. 
Efter ett antal utredningar skedde 1994 den senaste betygssystemsförändringen då man 
införde de kunskaps- och målrelaterade betygen. Sex år senare säger lärare i en undersökning 
att de vill öka antalet betygssteg. Betygskriterierna som sätts upp fungerar som en 
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”checklista” för lärare och elever vilket kan leda till provhysteri. Skolverkets förslag är att 
kommunerna fortbildar lärarna i kunskapsbedömning och betygssättning. 
 

3.3 Riksdagspartierna om betyg 
 

3.3.1 Vänsterpartiet om betyg 
 
Vänsterpartiet menar att elever upplever lärandet endast som ett medel att få bra betyg. De vill 
inte har några graderade betyg eftersom de har en mycket styrande effekt på arbetsformer och 
arbetssätt och som gör att skolan blir traditionell i form av ”katederundervisning”. De vill 
istället ha ett intyg på verkställd utbildning när eleven har nått de kunskapsmål som finns i 
kursplaner och läroplan. Dessutom säger ett utvecklingssamtal mycket mer än ett graderat 
betyg. De anser att betyg leder till att intresset  riktas in på kunskap som är lätt att mäta och att 
prov leder till  ytinlärning och inte någon helhetssyn. Dessutom stimuleras inte eleven till att 
dra egna slutsatser och att analysera kritiskt. De anser att det inte finns något pedagogiskt 
värde i betygen eftersom de elever som gång på gång misslyckas får dåligt självförtroende. 
Betyg leder till att det blir konkurrens och utslagning i samhället. Betyg är en orsak till den 
sociala snedrekryteringen till högre studier som finns. Elever blir heller inte mer motiverade 
till att studera för att de får betyg.  Betygen hindrar istället det relation mellan lärare och elev  
som är förutsättningen för ett gott inlärningsklimat. De anser även att betygen inte behövs 
som urvalsinstrument eftersom 98 % av en årskull studerar vidare på gymnasiet och av dem 
kommer de flesta in på sitt förstahandsval. Till högskolan kan man ha antagningsprov och 
intervjuer till de utbildningsplatser där det finns flera sökande (www.vansterpartiet.se). 
 

3.3.2 Miljöpartiet de gröna om betyg 
 
Miljöpartiet de gröna vill avskaffa betygen i grundskolan eftersom de anser att betyg inte är 
ett rättvist sätt att bedöma elevernas prestationer på. Elever är olika och ska få vara olika. 
Betyg ges efter samma bestämmelser och leder då till att alla elever ska passa in i samma 
mall. Betygssystemet slår mot de svaga eleverna. Tester visar att när en elev får sämre betyg 
leder det till att eleven inte pluggar mer utan hellre mindre vilket visar att betygssystemet inte 
stimulerar till att läsa mer. Genom att det är läraren som sätter betygen får man mindre kritiskt 
tänkande och färre diskussioner eftersom eleverna inte vill ifrågasätta det som sägs på 
lektionerna. Eleverna ska efter intresse komma in på önskat gymnasieprogram. På gymnasiet 
ska man däremot ha godkänt eller icke godkänt. Även här ska eleven efter intresse komma in 
på högskolan och om det blir platsbrist kan man eventuellt införa antagningstest  
(www.mp.se). 

3.3.3 Socialdemokraterna om betyg 
 
Socialdemokraterna tycker att betygssystemet idag har större möjlighet att rättvist bedöma 
elevernas kunskaper än det relativa, men det är viktigt att komma ihåg att inget betygssystem 
är perfekt. Det är viktigt att elever och föräldrar under skoltiden får veta var eleven befinner 
sig i sin utveckling och ett bra sätt för detta är utvecklingssamtalet. Om föräldrarna vill kan 
även det kompletteras med ett skriftligt omdöme, men det får inte vara i form av ett betyg. 
Problemet med betygsskalor är att de påverkar elever med svårigheter mest. Istället för att 
utöka möjligheterna till betygssättning anser socialdemokraterna att man istället ska ha andra 
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former av diskussion kring målen och elevernas resultat i förhållande till dem eftersom de kan 
göra större nytta (www.socialdemokraterna.se/sap/start.nsf/). 
 

3.3.4 Centerpartiet om betyg 
 
Centerpartiet vill försöka få med de flesta partier att acceptera ett nytt betygssystem. Vinsten 
med detta är att vid ett maktskifte skulle betygssystemet överleva. Deras förslag är att betygen 
även fortsättningsvis ska vara målrelaterade. De ska dessutom ges tidigare och de ska ha fler 
steg än idag och dessa steg ska ha tydliga kriterier  
(www.centerpartiet.se/main.asp?ItemID=1725). 
 

3.3.6 Folkpartiet liberalerna om betyg 
 
Folkpartiet liberalerna vill att betyg ska ges från årskurs tre eftersom det kan vara försent att 
sätta in det stöd som en elev behöver när den inte förrän i 8:an får betyg i ett ämne. Betyg ger 
en tydlig signal och de är främst till fö r elever som har svårt med skolarbetet så att de får 
hjälp, men betyg kan även vara en morot för andra elever. För att kunna ge en mer rättvis bild 
av de kunskaper som eleverna har behövs sex betygssteg. Något som de tycker är bra med 
dagens betygssystem är att man utgår ifrån målen istället det vill säga att betyget säger vad en 
elev kan istället för att jämföra en elev med en annan (www.folkpartiet.se/fp/elev/betyg.htm). 
 

3.3.5 Kristdemokraterna om betyg 
 
Kristdemokraterna förordar dagens betygssystem före det relativa eftersom det enligt 
forskning bidrar mer till att ge svaga elever ett gott självförtroende och motiverar eleverna. 
Betygskriterierna måste vara tydligare än idag så att elever och lärare har samma uppfattning 
vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Betygsstegen bör vara sex till antalet och betyg 
ska ges från och med årskurs 7 för att eleverna ska hinna vänja sig innan slutbetyget. 
Dessutom ska varje elev få skriftlig information om sin kunskap och utveckling i förhållande 
till de krav som ställs i läroplanen från och med årskurs 5. Om en elev inte uppnår kravnivån 
när den slutar grundskolan ska eleven få ett skriftligt omdöme  
(www1.kristdemokrat.se/index2/html). 

 
3.3.7 Moderaterna om betyg 
 
Moderaterna vill att betyg ska vara tydligare och ges oftare, men även tidigare än idag. 
Tidpunkten ska varje skola själv få bestämma. Betygsstegen ska vara fler än idag och 
kriterierna för betygssättningen ska vara bättre. Eleverna har rätt att veta hur det går för dem i 
skolan och betygen finns för att vägleda och hjälpa dem  
(www.moderat.se/micro/betyg/index.asp). 
 

3.3.8 Sammanfattning av partierna 
 
Dagens riksdagspartier uppvisar ett stort intresse för betygen och deras utformning. Det är 
slående att de partier som vill förändra systemet ger ut mer information än de som är 
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någorlunda nöjda. Det finns en tydlig vänster-högergruppering där den vänstra delen, 
generellt sett, av skalan inte vill ha betyg. Den högra sidan vill däremot införa tidigare betyg. 
Dock verkar det finnas en tendens till att debatten om betyg inte prioriteras i media. Undantag 
finns och mer om detta kommer senare. 

3.4 Debatt 
 
Det har varit svårt att undvika den senaste tidens artiklar i bland annat kvällspress där svenska 
elevers provresultat jämförs med provresultat av elever i and ra länder. Statistik mellan skolor 
i olika kommuner är också något som har förekommit och som lett till en debatt om den 
svenska skolan och dess kvalité. Skälen till att denna statistik har blivit så viktig idag beror 
enligt Lindblad (2000) på följande faktorer. Avregleringen av skolan har lett till att politiker 
behöver faktaunderlag för sina beslut och statistiska analyser har därför blivit ett viktigt 
instrument för att ta reda på vad som behövs i skolorna. Dessutom har man idag som elev och 
förälder möjlighet att välja skola och därför behöver även de veta vilken skola just de ska 
välja. Även skolledare och lärare behöver veta hur deras skola ”ligger till”, vad som fungerar i 
just deras verksamhet och vad de behöver förbättra. Förutom detta har den ökade 
globaliseringen gjort att man på nationell nivå vill veta hur det egna utbildningssystemet 
konkurrerar med andra. Problemet med denna statistik är dock att den ofta visar andelen IG-
elever och vad man då ser är inte vilken verksamhet som skolan bedriver. Det vill säga 
exempelvis vilken omsorg som finns om eleverna eller arbetet med den sociala integreringen. 
Den nya utbildningsstatistiken bortser från den pedagogiska verksamheten. Den visar oftast 
vilket upptagningsområde som den aktuella skolan har. Det som är riskabelt med denna 
statistik är att beslut tas efter dessa kvantitativa jämförelser. Den är dock inte fel att använda, 
men man får inte glömma bort den viktiga ofta omätbara pedagogiska praktiken (Lindblad, 
2000).     
 
Schoultz (2000) frågar sig om det verkligen är förståelse som mäts när en elev svarar på 
frågorna i ett prov. I sin avhandling har han kommit fram till att när förutsättningarna 
ändrades för några uppgifter som elever fick göra, genom att de fick prata kring uppgifterna 
och även ibland ha redskap som anknöt till uppgiften, lyckades de bättre. För att ta reda på 
vad en elev egentligen kan är det just samtalet mellan en elev och en lärare som man kan 
använda sig av istället för prov. Tänkandet är beroende av den situation som eleven befinner 
sig i och vid ett prov kan det vara svårt för eleven att veta vilket svar som förväntas och därför 
är samtalet med en lärare att föredra för då kan man som elev prova sin problemtolkning  
(Schoultz, 2000).    
 
I en artikel av lärarutbildaren Per Acke Orstadius undrar han varför den forskning som gett 
betygen kritik inte har nått offentligheten och varför inte forskarna på allvar har tagit tag i 
betygsfrågan. 
 

”Om forskarna ställde de relevanta frågorna om betygens konsekvenser och sedan redovisade 
svaren kommer det att framstå som ett mysterium att de graderade betygen så länge har betraktats 
som en helig ko. När denna ko har slaktats skulle vi slippa det största hindret för den 
demokratiska skola som sätter elevens förutsättningar och behov i centrum.” (Orstadius, 2001, s. 
73-74) 

 
En man som verkligen har gjort betygen till sin fråga är skolborgarrådet i Stockholm, Jan 
Björklund (fp), och han medverkar ofta i media. Han menar att många elever inte har några 
föräldrar som ställer krav eller som frågar hur det går i skolan. Därför är det fruktansvärt med 
en skolpolitik som inte ställer några kunskapskrav. I Stockholm under våren 2000 
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genomfördes en undersökning av läsförmågan hos 5595 fjortonåringar. Den visade att var 
fjärde elev har problem eller stora problem med läsningen. För att förbättra läskunskaperna i 
grundskolan har Stockholm gjort ett åtgärdsprogram. I korthet innebär det följande:  
 

• Ett Stockholmsprov införs i årskurs 3 och 8, där lästestet i årskurs 3 har en klar 
godkändnivå. 

• Elever som inte når godkändnivån har rätt att gå om ett år och får dessutom extra 
hjälp. 

• Stockholm ska ge skolorna gemensamma kravnivåer för godkänt i matematik, svenska 
och engelska som stöd vid bedömning. 

• Alla föräldrar kommer att erbjudas att få skriftliga omdömen, eftersom många 
upplever att information om icke uppnådda mål kommer alldeles för sent . 

• Stockholm ska starta en ny speciallärarutbildning eftersom det är brist på speciallärare 
i skolan.  

• Nivågruppering ska införas för att öka individualiseringen och för att eleven ska få 
mer stöd.  

• Projekt sätts igång under 2001 för att bidra till ökat barn och ungdomars läsning. 
 
Dessutom vill Björklund bland annat att det i hela Sverige ska sättas betyg tidigare än idag 
och att betygsstegen ska vara fler. Det ska finnas nationella prov tidigare i skolåren där det 
finns godkändgränser, dessa prov ska vara obligatoriska. Grundskolans kursplaner ska ha 
tydligare krav och mål och en ny nationell skolinspektion ska anordnas (Björklund, 2000).  
Vidare säger han att  
 

”Betyg är inte bara en sammanfattning av ett resultat; då hade det ju räckt med slutbetyg efter 
grundskolan. Nej, betyg är faktiskt en del i processen. Att utvärdera var eleven befinner sig för 
tillfället. Att förmedla den informationen till föräldrar och elev, och inte minst att tvinga skolan 
och lärarna att definiera var eleven befinner sig. Denna utvärdering är faktiskt till för att skolan 
och eleven skall kunna fokusera på rätt saker i fortsättningen och kunna sätta in hjälp och stöd.” 
(Björklund, tal vid komm. riksmö te Göteborg 2001,  www.liberal.se/NUBBS/Folkpartiet.) 

 
Frågan om betyg är nära förknippad med prov och tentamina. I en artikel i Svenska 
Dagbladet, ”Kasta tentorna på skräphögen”, ifrågasätts lärarens roll som kontrollant vid 
universitet och högskolor. Istället för en tentamen vid kursens  slut, borde eleven 
fortlöpande bedömas genom samtal och feedback. Detta arbetssätt skulle innebära att 
färre studenter underkänns och provhysteri undviks. Artikelförfattarna gör en jämförelse 
med industriföretag där man förbättrar tillverkningsprocessen och åtgärdar fel efterhand 
istället för att sortera bort felaktiga produkter i slutet. Vidare menar de att tentamina 
medverkar till att studenterna får kunskaper som inte är till någon egentlig nytta. De lär 
sig detaljer och förgänglig information istället för att lära sig att behärska inhämtandet 
av ny kunskap och att värdera den. Något som samhället behöver  (Hakim m.fl., 2000).  
 
Sammanfattningsvis kan man i dagens debatt finna olika viljor och åsikter om betygens 
vara eller icke vara. I media framkommer vissa politikers ideologiska och politiska 
åsikter mer än andras. Även statistik är vanligt, men denna finns kanske mest för att 
man vill ha någon form av kontroll över skolan, eller för sitt nyhetsvärdes skull. Det 
som saknas i media kan sägas vara aktuell forskning. Visst finns det att hitta, men man 
måste då gräva djupt för att finna relevant sådan. 
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4. METOD 
 

4.1 Metodval 
 
För att ta reda på hur människor resonerar eller reagerar på någonting, dvs. i min studie hur  
betyg påverkar lärares sätt att arbeta, är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod. 
Om betygen skulle ha effekter på lärares sätt att arbeta så är inte jag intresserad av att veta hur 
många som reagerar på ett visst sätt och hur många som reagerar på ett annat. Om så hade 
varit fallet hade det passat bättre med en kvantitativ metod (Trost, 1997). Därnäst kom frågan 
hur jag skulle genomföra min datainsamling. Jag valde mellan observationer av lärare i arbete 
och intervjuer av lärare. Jag såg det värdefulla med att intervjua lärare om deras tankar kring 
betyg. Jag uteslöt observationer på grund av tidsaspekten, men också med tanke på 
svårigheterna att urskilja relevanta beteenden.    
 

4.2 Intervjuerna  
 
Det finns mycket att tänka på när man ska genomföra en intervju. För att förbereda mig läste 
jag Kvalitativa intervjuer av Trost (1997). Därefter gjorde jag en preliminär frågeguide som 
innehöll frågor som kunde tänkas leda mot målet. En provintervju genomfördes och efter 
denna lade jag till en fråga och ändrade ordning på några. När man genomför en intervju med 
stöd av en frågeguide är man som intervjuare inte bunden till guiden som ett manuskript. Det 
finns frihet att ändra ordningsföljd på frågorna och givetvis också att tillföra andra frågor vid 
behov allt för att följa den intervjuade genom samtalet.    
 

4.3 Urval 
 
När det gällde vilka lärare som jag skulle intervjua fanns det ett krav redan från början och det 
var det att de i sitt arbete sätter betyg. Jag ska själv bli år 4-9 lärare varför det blev naturligt att 
välja bort gymnasielärare som intervjupersoner. Det slutade med att jag valde lärare som 
arbetar med en eller ett flertal åttonde- och niondeklasser.  
 
Jag ville få stor bredd på mina intervjuer varvid jag tog hänsyn till kön, lärarinriktning och hur 
länge de arbetat i skolan. Jag hade möjlighet att vid min slutpraktik göra mina intervjuer. Där 
fanns en hel del lärare som passade in på mina kriterier. Jag frågade i mitten av min praktik 
om det var okej att jag intervjuade några av dem. I slutet av min praktik började jag intervjua  
några som hade håltimme samtidigt som jag och därefter blev det mer slumpmässigt vilka jag 
frågade.   
 
En invändning mot mitt urval skulle kunna tänkas vara att jag intervjuat lärare som arbetar 
tillsammans. Därför vill jag tillägga att grundskolan, som de intervjuade lärarna arbetar vid, 
startades för ett par år sedan. Detta innebär att jag tror att de ännu inte hunnit likrikta sig och  
dessutom har lärarna olika erfarenhet och bakgrund.    
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4.4 Intervjuernas genomförande 
 
Alla intervjuer genomfördes antingen i något av skolans konferensrum eller i något klassrum 
eller grupprum. Jag såg till att välja tidpunkter då det fanns gott om tid för att försöka göra 
hela situationen så avslappnad som möjligt. De tog mellan 15-25 minuter att genomföra. För 
att inte behöva skriva vad de sa spelade jag in intervjuerna med hjälp av en liten bandspelare. 
Innan jag satte på bandspelaren frågade jag om det var okej för dem om jag fick citera dem i 
mitt examensarbete. Jag förklarade även att de skulle vara anonyma. När intervjuerna var 
gjorda skrev jag ut dem för att därefter kunna analysera dem.  
 

4.5 Presentation av de intervjuade lärarna 
 
Personernas namn är fingerade för att inte röja deras identitet. Samma namn används senare i 
resultatdelen.  
 

• Axel är MaNO 4-9-lärare. Han utexaminerades för sju år sedan.  
• Bertil är MaNO 4-9-lärare. Han utexaminerades för ett år sedan. 
• Carl är MaNO 4-9-lärare. Han utexaminerade för sex år sedan. 
• Daniel är lärare i matematik, fysik och teknik. Han utexaminerades för 23 år sedan.  
• Elin är lärare i svenska, engelska och svenska 2. Hon utexaminerades för åtta år sedan.  
• Fanny är lärare i svenska, spanska och svenska 2. Hon utexaminerades för åtta år 

sedan. 
• Gerd är lärare i svenska och franska. Hon utexaminerades för 12 år sedan. 

 

4.6 Analysens genomförande  
 
Efter det att intervjuerna var genomförda påbörjades analysen av materialet. Jag läste igenom 
intervjuerna ett antal gånger och tog fast på de mönster och den variation som kunde utläsas. 
Analysen ledde fram till kategorier som beskrivs närmare i resultatdelen. När jag hade skrivit 
det första om dessa kategorier gick jag tillbaka till mitt material för att se att de stämde med 
innehållet i mina data.  
 

4.7 Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt tänkte jag belysa några funderingar som jag fått under studiens förlopp gällande 
metod. Det är enkelt att drabbas av tvivel och fundera över om jag skulle ha gjort på något 
annat sätt för att få ett annat och bättre resultat.   
 
Jag fick rådet att formulera frågor till intervjuguiden som innehöll ord som de intervjuade 
förstod och som inte kunde missförstås. Ett ord kan användas på fler än ett sätt. ”Utvärdering” 
betydde förr att ta reda på vad exempelvis elever tyckte om undervisningen, maten och 
städning etc. Idag talar man i skolsammanhang om utvärdering som utvärdering av kunskap, 
kontroll av kunskap. Under en intervju insåg jag misstaget jag gjort eftersom jag även visste 
att utvärdering kan betyda något annat. Detta misstag hade kunnat rättats till med hjälp av 
provintervjun, men den intervjuade hade samma uppfattning om ordets användning och 
betydelse som jag . Som tur var var det bara en lärare som tolkade frågan annorlunda och det 
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var inte ett allvarligt misstag som skedde. En annan sak var tyvärr att jag på en intervju 
glömde att fråga en av frågorna. Under analysen funderade jag över hur svaret kunde ha blivit 
och det hade varit mycket intressant att veta. Det gäller alltså när man väljer att genomföra 
intervjuer att tänka till fler än en gång inför och under intervjuerna för att undvika misstag. 
 
Alla personer och organisationer har sin hemliga trädgård och in dit släpps ogärna andra. När 
man som forskare kommer in i skolan kan det vara svårt att få tillträde till skolans inre rum. 
Det krävs tillit och tid för detta (Egerbladh och Tiller, 1998). Innan jag började intervjua 
lärarna hade jag haft praktik där i ungefär fyra veckor. Jag var känd av alla, men inte för 
”känd” hoppas jag. Jag hade valt att inte berätta runt vilket område som jag skulle fråga om. 
Samtidigt tror jag att de kände sig trygga med mig eftersom de visste mer än mitt namn. 
Dessutom var jag ingen ”riktig” forskare och det tror jag gjorde att de inte kände att de 
behövde tänka så mycket efter ”rätt” svar utan det kunde svara vad de tyckte och tänkte.  
 
Det sägs att efter att man avslutat intervjun i och med att man stängt av bandspelaren startar 
en ny intervju. Den intervjuade slappnar av och kommer att tänka på andra relevanta aspekter  
(Trost, 1997). Eftersom jag genomförde intervjuerna med personer som jag träffade även efter 
intervjuerna kom vi att fortsätta diskutera. Jag tror att det skulle ha varit mycket givande att 
även då ha haft på bandspelaren eftersom jag tycker att ämnesområdet är väldigt intressant.   
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5. RESULTAT 
 

5.1 Inledning 
 
Denna del av examensarbetet innehåller en redogörelse för resultatet av den analys som gjorts 
av intervjuerna. Det visade sig att fyra kategorier kom fram ur mitt material. För att förtydliga 
och exemplifiera dessa kategorier använder jag citat ur intervjuerna. Min studie innehöll sju 
intervjuer och därför är det viktigt att poängtera att jag inte drar några generella slutsatser.  
 

5.2 Två polariserade principer 
 
Den första kategorin innefattar en spänning mellan två poler, att göra professionella 
bedömningar som underlag för betyg och kravet på rättsäkerhet. Mellan dessa poler befinner 
sig lärarna. Båda poler betecknar lärare som är skickliga i sitt yrke och termerna står inte för 
någon värdering. 
 
Professionalism                       Rättssäkerhet                             
 
fig. 1 

5.2.1 Professionalism 
 
Denna pol beskriver den intuition och den känsla som en lärare utvecklar mer eller mindre 
under sitt arbetsliv. Är en lärare säker på denna känsla behöver hon inte ha konkreta 
prestationer, exempelvis prov, i lika stor utsträckning. En lärare som befinner sig långt till 
vänster i figuren känner inte så stort behov av att fortlöpande bokföra elevernas resultat. 
Läraren vet var eleverna ligger betygsmässigt. Planeringen inför arbetsområden påverkas inte 
av betygssättningen. En av de intervjuade lärarna Daniel säger följande 

 
”En viss säkerhet i det här att bedöma hur man lyckats med undervisningen i en grupp och hur 
eleverna har tillgodogjort sig, ja det vet jag. Sen kan man ju hänfalla åt sånt där att man kommer 
in i ett system att man ska ha prov här och där, men för mig spelar det ingen roll.”  

 
Den ”professionelle” läraren grundar sitt vetande på samverkan med eleven. Genom 
kontinuerliga samtal vet både lärare och elev hela tiden vilken betygsnivå den senare ligger 
på. Detta medför att läraren oftast inte behöver motivera de betyg han satt vid terminens slut. 
Om eleven ändå ifrågasätter sitt betyg samtalar man runt kursmålen och måluppfyllelsen. 
Visar det sig att eleven uppvisar en högre kunskapsnivå kan läraren omvärdera betyget.  

5.2.2 Rättssäkerhet 
 
Denna andra pol handlar om den noggranna bokföring som lärare behöver för att kunna 
motivera för sig själv, elever och föräldrar det betyg som en elev får. Bertil menar på att det är 
mycket som man ska väga in när man ska sätta betyg. När han sätter betyg tittar han på 
föregående betyg och provresultat. Dessutom har han en bok där han försöker notera hur 
aktiva eleverna är och hur de fungerar på lektionerna. I matematik har han exempelvis använt 
sig av ”veckans matteproblem” som eleverna fått lämna in. Dessa poängsätts efter en 
progressiv skala där 1p är att eleven lämnar in en lösning, 2p att man dessutom har 
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synpunkter, 3p att man går fram till tavlan och redovisar och slutligen 4p där man förutom att 
man går fram till tavlan och redovisar dessutom har en alternativ lösning och kan jämföra 
lösningarna. Elevernas resultat förs in i boken.   
 
Gerd som har arbetat med de två senaste betygssystemen säger att ”skillnaden är den idag att 
jag är tvungen att sätta ner känslan i ord”. Hon fortsätter vidare 
 

”Eftersom jag måste sätta betyg i slutändan så gör jag små betyg på vägen för att kunna sätta och 
för att kunna förklara varför jag har satt ett betyg. Jag tror i och för sig att jag skulle kunna sätta 
betyg i slutändan, men då skulle det bli så mycket på känsla så det här är ett sätt att få det i 
skrift.” 

 
Eleven har rätt i att veta varför den fått ett visst betyg och behöver ej nöja sig med att läraren 
”vet”. Det räcker inte med att känna utan man måste som lärare kunna motivera betyget samt 
kunna peka på vad det är som inte uppnåtts för det högre betyget.   
 
Många av de lärare som jag intervjuade delar ut betygskriterier i början av ett arbetsområde 
och på så sätt får eleverna veta i fö rväg vilka krav som ställs för ett visst betyg. Dessa 
betygskriterier kan man sedan vid behov gå tillbaka till för att motivera det satta betyget.  
 
Ytterligare en rättsäkerhetsaspekt för läraren är att man arbetar med någonting som går att 
bedöma. Fanny påtalar att ”jag vet att jag på något sätt måste ha något som går att bedöma i 
slutet liksom.” En annan önskan som Elin uttryckte var att det skulle vara rättvisare för eleven 
om man betygsskalan hade fler steg. Då skulle eleven få ett rättvisare betyg. 
 

5.2.3 Polernas relation 
 
Det är viktigt att inte tänka på någon av polerna som bättre, eller mer rätt än den andra. Den 
”rättssäkre” läraren är inte mindre yrkesskicklig än den ”professionelle”. De innebär helt 
enkelt olika sätt att arbeta med betygen. Skillnaden mellan polerna verkar vara lärarens 
arbetssätt under terminens gång. Den lärare som befinner sig i närheten av polen 
professionalism kommer tillsammans med eleven fram till vilket betyg denne ligger på och 
denna process påverkas egentligen inte av ett terminsslut utan denna diskussion sker 
fortlöpande. Motpolens lärare sätter betyget i slutet av terminen genom att summera de 
delresultat som uppnåtts. 
 
Var man befinner sig som lärare på denna skala är ytterst individuellt, men i min studie kunde 
jag se en tendens att ju längre man hade arbetat i skolan desto mer till vänster i fig. 1 ovan 
befinner man sig. Dock kan man även se en annan tendens, nämligen att Lpo 94 inneburit en 
förskjutning till höger. 
 

5.3 Motivation inför och under arbetet 
 
Den andra kategorin har även den två aspekter, som båda handlar om betygens 
motivationsskapande betydelse, men dessa är inte polariserade. Det handlar om varifrån 
motivationen hämtas, utifrån eller inifrån. 
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5.3.1 Morot/piska 
 
Denna aspekt gäller för lärare, men kan enligt lärarna själva även gälla för eleverna. En stor 
del av mina intervjuade lärare tror att betygen fungerar som morot för eleverna och att de inte 
skulle jobba lika mycket om betyg inte sattes. Carl säger att elever inte skulle jobba lika 
mycket om de inte fick ett kvitto på vad de gjort. Eleverna jobbar för betygen. De bästa enligt 
Bertil är att eleverna är intresserade från början av det som de ska lära sig, men så är det inte 
alltid och därför är det bra att eleverna vet att det krävs ett betyg ”om man ska komma 
någonstans i livet”. Eftersom betyg utgör underlag för urval motiverar det eleverna till att 
jobba för betygen. En lärare berättar att i ett ämne som elevens val där betyg inte sätts var 
eleverna omotiverade och därför blev inte heller han motiverad till att göra förberedande och 
bra lektionsplaneringar. Elevernas motivation påverkar därför också lärarens arbete och 
motivation.  
 
Några av lärarna berättade att de var dåliga på att ta med elever i förberedelserna inför ett 
arbetsområde, vad gäller att diskutera tidsplanering och mål. Något som eleverna dock mer 
ofta får vara med om att välja är utvärderingssätt. Det vill säga på vilket sätt, oftast i slutet av 
ett arbetsområde, de ska redovisa hur de har nått målen som satts upp. När eleverna får välja 
bedömningsform väljer de enligt Gerd oftast skriftliga prov. Att eleverna inte deltar i 
planeringen påverkar mer eller mindre deras motivation inför och under kursen. 
 
En del som också tillhör detta område är den statistik som Bertil berättar har förekommit i 
kvällspress. Där har man kunnat läsa att vissa skolor har många underkända, vilket leder till 
att han har funderat över följande:  ”jobbar vi åt samma håll, har vi samma mål, ställer vi 
samma krav på våra elever?”  Han menar att skolorna i stort sett har ”samma” elever och 
eftersom några skolor har fler underkända än andra måste det bero på skolornas olika krav. 
Eftersom varje skola i praktiken ställer upp sina egna kriterier beror betyget mer på skolan 
och läraren än på eleven. Detta leder i sin tur till att han funderar över sina egna betygskrav 
och de betygskriterier som eleverna får inför ett arbetsområde. Statistiken gör att Bertil blir 
mer medveten om sina och andras krav. Han motiveras därav att kontrollera att hans krav är 
riktigt ställda.   
 

5.3.2 Frihet/stöd 
 
Den andra aspekten handlar om det behov av frihet och/eller stöd som läraren känner. Elin 
säger följande 
 

”Jag tycker ju alltid att det är skönare på nått sätt att jobba med någonting som inte blir betyg 
därför att man blir friare då…därför att då kan man på nått sätt göra mer som man vill.”  

 
När man arbetar med någonting som inte ska betygssättas har man större frihet att göra vad 
man vill och händer det någonting som inte har att göra med det som man tänkt arbeta med på 
lektionen kan man följa upp det spåret. Man är inte så bunden av att kontrollera mål och 
kunskapsnivåer, utan läraren och eleverna arbetar mer fritt mot mål som inte innebär 
betygskrav. Finns det inga formella krav är läraren fri att undervisa mer impulsivt, och följa 
upp infall och idéer som dyker upp under undervisningen. Det är svårt att vara impulsiv om 
det finns krav på att sätta betyg inom formella ramar. 
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Samtidigt finns även en önskan från lärare att det borde finnas tydligare ramar från Skolverket 
så att lärarna vet vad det är som ska ingå i ett betyg. Vissa lärare känner ett stöd i att veta vad 
det är som krävs. Lärare är idag inne i ett arbetssätt där de ska berätta för eleverna vad som 
krävs för ett visst betyg, men lärarna själva får inte från Skolverket tydligt veta vad som 
egentligen krävs. Eftersom kraven är så ”luddiga” känner lärare att man kan tolka dem hur 
man vill och då beror kraven mer på skolans kultur, d.v.s. traditioner och etablerade mönster. 
Ett större stöd i form av tydligare ramar ger lärare mer motivation, eftersom det är skönt att 
veta att man är på rätt väg. De luddiga kraven kan också vara en frihet, då läraren inte behöver 
känna sig tvingad att göra på ett visst sätt. Kraven medger ett visst spelrum för lärarens 
individuella metoder. 
 
Lärare behöver skilda former av frihet och stöd. Beroende på läraren och situationen är det 
olika ingredienser som behövs för att skapa motivation.  
 

5.4 Betygens betydelse efter arbetet 
 
Den tredje kategorin handlar om att betyget är ett kvitto. Att både elever och lärare vet att 
betygen är av betydelse. Axel menar att  
 

”eleven får ett kvitto på vad de har presterat och det gör att de blir mer medvetna om hur de 
ligger till och ser då konsekvensen av att de kanske inte har jobbat bra och det ger ju också en 
fingervisning om hur mycket dom kan och allting.” 

 
Dock säger de flesta lärarna att ett betyg inte säger så mycket. Det förmedlar information om 
vissa färdigheter, men det har inte så stort informationsvärde eftersom de inte säger exakt vad 
en elev kan eller vad den gjort. Carl menar även att kraven för ett Godkänt är så lågt att det 
betyget inte säger någonting. En lärare menar också att betyg är en sammanfattning av prov. 
Ett betyg säger alltså hur väl eleven har läst på. Betyget har i en given situation mätt 
någonting.  
 
Detta kvitto riktar sig emellertid både till lärare och elever. Daniel tror att 
 

”betygen är någon sorts kvalitetsgaranti så att man som lärare känner att man har gjort sitt 
arbete. Någon sorts kvittens, någon slags bekräftelse på sin egen undervisning eller nått.” 

 
Han säger även att betygen har större betydelse för läraren än för eleverna. Betygen är för 
läraren en kontroll av sig själv och sin undervisning.    
 
I grundskolans senare år får eleverna efter varje termin betyg. En lärare säger att ”betygen är 
resultatet av arbetet som görs”. Samtidigt menar de flesta lärarna i min studie att betygen inte 
säger någonting. De har inte så stort informationsvärde, de säger inte vad en elev kan. 
 

5.5 Tidsaspekten 
 
Den fjärde och sista kategorin handlar om tid. En lärare menar att när man har betyg får 
tillgången till tid större betydelse än om man inte skulle ha betyg. Tiden som är avsatt för ett 
arbetsområde påverkas av yttre omständigheter som lov, studiedagar, oförutsedda händelser 
etc. Om man ska gå igenom ett arbetsområde med del i betyget endast vid ett tillfälle på 
läsåret, kommer det att man ska sätta betyg att styra planeringen mer ju mindre tid man har. Ju 
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mindre tid som finns för ett fält, desto viktigare blir kontrollen av de kunskaper som ligger till 
grund för betyget.  
 
Även här kan en tendens synas och det är att denna tidsaspekt kan ha olika betydelse beroende 
på hur stor erfarenhet läraren har. Det kan vara så att ju längre man arbetat i skolan och 
därigenom kommit in i arbetet, desto mindre betydelse får tiden för betygen. Man behöver 
inte lika lång tid på sig för att bedöma vilket betyg en elev ska få. 
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Inledning 
  
Detta avsnitt av mitt arbete kommer att föra samman de resultat som jag funnit i min 
undersökning i förhållande till den litteraturstudie som jag gjort. Dessutom kommer mina 
egna personliga tankar att finnas med.  
 

6.2 Betygen och skolan 
 

6.2.1 Eleverna, läraren och betygen 
 
Kopplingen mellan betyg och prov har i min studie blivit tydlig. Elever väljer, enligt en av 
lärarna, att helst utvärdera sina kunskaper med hjälp av prov. Vad leder då dessa prov till? 
Enligt Skolverket finns det en risk att de enbart leder till faktakunskaper.  
 
Som elev är det lätt att välja prov, eftersom man vet vad det innebär och  prov har en lång 
tradition i skolvärlden. Morföräldrar, föräldrar och syskon vet vad prov är för någonting, och 
uppfattningen är att man ”självklart” ska ha prov i skolan. Andra utvärderingsformer ses med 
viss osäkerhet och skepsis då de ännu inte är etablerade.  
 
Många lärare i min studie skriver också betygskriterier inför ett arbetsområde. Eleverna får 
facit på förhand. Eleverna vill ha prov och har enligt Skolverket provet som mål. Prov 
dominerar också som betygsunderlag och det är av vikt att proven verkligen mäter det man 
vill att de ska mäta. Schoultz pekar på risken att prov som lärare gör inte mäter elevernas 
faktiska kunskaper. Skulle man ha andra utvärderingssätt än prov kan det visa sig att eleverna 
har förstått mera än vad man tror. Om proven uppmuntrar till upprapning blir det enklare för 
eleverna att plugga till ett bra betyg istället för att fundera och tänka. 
 
Jag tror att det kan vara så att man som lärare har ”enkla” frågor. Med enkla frågor menar jag 
frågor där svaren ska innehålla vissa tydliga konkreta punkter, och inte nödvändigtvis 
utvecklade svar. Syftet med detta är att underlätta för läraren när han ska visa bristerna för 
eleven. Vid tillbakalämnandet av provet blir det sedan inga onödiga diskussioner utan man 
visar vilka punkter som ska vara med för att ge ett visst betyg.  
 
I min undersökning kom det fram att man som lärare måste kunna sätta ord på vad det är för 
någonting som saknas för att en elev ska få ett högre betyg. En lärare måste kunna motivera 
varför en elev har fått ett visst betyg och här är det lätt hänt att det blir ”provhysteri”.  
 
Lärarna i min studie tror att betyg behövs för att motivera elever till att lära sig. Alla vet att 
betygen fungerar som ett urvalssystem för högre studier. Alltså är de en morot som lockar 
eleverna till att prestera bättre för att kunna nå dit man vill. Betygen fungerar också som en 
piska. När inte motivationen i sig är tillräcklig piskas eleven framåt av risken att inte gå 
vidare. Godkänt krävs för gymnasiet, och det är det primära. 
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Läraren själv behöver också betyg för att motivera sig till att göra sitt arbete. En intressant 
aspekt som dök upp i min undersökning var att om ett ämne inte ska betygssättas är eleverna 
omotiverade och därför är det inte motiverat för läraren att göra bra lektionsplaneringar. Jag 
tycker här att det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Kan det vara så att 
om ett ämne inte har betyg så känns det inte viktigt för läraren som därför inte gör bra 
lektionsplaneringar, kommer omotiverad till lektionerna och som leder till att eleverna inte 
tycker att det är viktigt? Jag har tyvärr inte funnit någon forskning som behandlar aspekten.  
 
Om betygen har stor betydelse för läraren kan det innebära att man endast vid låga betyg 
känner sig tvungen att förändra sin undervisning. Om man sätter låga betyg på sina elever 
sätter man indirekt lågt betyg på sin egen undervisning. Betyg är för läraren en kontroll av sig 
själv och sin undervisning. 
 
En lärare i min undersökning drömmer om en skola utan betyg. Då skulle hon kunna arbeta 
helt fritt. I dagens system har vi betyg, och Skolverkets krav upplevs olika av olika lärare 
eftersom de är otydliga. Otydligheten är fördelaktig för en del lärare, då de trivs med friheten 
att lägga upp sin undervisning efter egna tolkningar. Andra lärare blir däremot osäkra på vad 
som skall krävas och vill därför ha tydligare riktlinjer.  

6.2.2 Vad grundar lärare betygen på? 
 
Lärare sätter betyg efter egna, inre mallar. Dessa mallar utformas och påverkas av många 
olika faktorer. Jag har pekat ut några faktorer som kan ha stor betydelse för detta. 
 
Eleverna säger att betyget beror mer på vilken lärare man har än på betygskriterierna, och det 
innebär att varje lärare har olika krav för de betyg som hon sätter (Skolverket, 2000). Detta är 
en slutsats som även en lärare i min undersökning har dragit. Eftersom de formella kraven 
såväl som elevunderlaget är i stort sett lika överallt, men betygen är olika, måste lärare ha 
egna, informella betygskrav. 
 
Dåliga relationer mellan läraren och eleven kan också vara en orsak till den senares dåliga 
betyg. Detta visar att betygssättningen inte är strikt kunskaps- och målrelaterad, utan i hög 
grad påverkad av konflikter och personliga relationer. 
 
Dessutom har varje lärare sitt eget sätt att bokföra var en elev står betygsmässigt. Några följer 
upp varje enskilt moment och sätter + och - medan andra litar på sin känsla och 
omdömesförmåga. Den senare nämnda förmågan verkar utvecklas mer eller mindre med 
erfarenheten och kallas i detta arbete för professionalism. 
 
Ytterligare en faktor som spelar in är tiden, eller bristen på densamma. Hur lång tid en lärare 
har på sig för att på ett eller annat sätt kontrollera elevens kunskaper. Vid brist på tid påverkas 
undervisningen. Jag tror att läraren vid tidsbrist väljer att fokusera på utvärderingsmetoder 
snarare än undervisningsprocessen. Med detta menar jag att det blir viktigare att kunna mäta 
vad eleverna kan, än att låta eleverna få tid på sig att lära sig. 
 
De faktorer som jag i min undersökning har funnit påverka betygssättandet är alltså lärarens 
egna informella betygskrav, relationerna mellan lärare och elev, lärarens metod för kontroll 
samt lärarens tillgång till tid. 
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6.2.3 Betyg, media och läraren 
 
Lärare nås av statistiken i media och påverkas av att många elever är underkända. Strävar alla 
lärare mot samma mål? Det är en fråga som en lärare i min studie har funderat över, eftersom 
andra skolor har fler eller färre underkända, enligt statistiken i kvällspressen. 
 
Samtidigt vill Lindblad varna för att statistiken inte säger så mycket. Statistiken berättar 
egentligen vilket upptagningsområde skolan har och tar inte hänsyn till de andra omätbara 
pedagogiska faktorer som finns. 
 
En effekt som finns är att man vid maktskifte gärna förändrar skolan på ideologiska grunder. 
Detta har under tidens lopp upprepats flera gånger. Av dagens politiska partiers program 
framgår att så även kan ske i framtiden. Alltså är betygen idag en politisk fråga, vilket leder 
till att det är mer politiskt tyckande och mindre vetenskaplig kunskap som förs fram till 
allmänheten genom den debatt som förs i media. Lärarna som arbetar i växlande system 
påverkas av det som media kommer med. Kanske är det så att betygskritisk forskning inte 
kommer i offentlighetens ljus för att media hellre lyfter fram politiska aktörer. Det kan även 
vara så att forskare inte tar sig an denna forskning, just för att det är en politisk fråga. 

6.2.4 Läraren och betygssystemet, igår, idag och i morgon 
 
Betygssystem har kommit och gått och under övergången från det gamla absoluta 
betygssystemet till det relativa fann man att det på papperet fanns samma betygssystem i 
några olika skolformer, men att de inte användes på samma sätt. Man använde sig fortfarande 
av absoluta mått. När sedan den relativa betygsskalan infördes verkar det ha varit så att 
lärarna inte heller där behärskade denna form av bedömning och tillämpade normalkurvan i 
den enskilda klassen. Skolverkets kvalitetsgranskning menar att inte heller idag behärskar 
lärarna det innevarande betygssystemet, utan de behöver fortbildning i de kunskaps- och 
målrelaterade betygen.  
 
Jag har funderat lite över hur en lärares inre mallar kommer till. Jag skulle gärna själv ha 
dessa som gör att jag inte behöver fundera så mycket över vilket betyg som jag ska sätta på en 
elev. Vad man kan fråga sig är hur dessa mallar uppstår. Är det från dagens betygssystem som 
mallarna uppstår eller är det en blandning av de betygssystem som vi har haft i Sverige. De 
har säkerligen påverkat lärare både som lärare och indirekt som elev. Denna påverkan kan ha 
haft sina spår. En liknelse kan göras med uppfinningar. En ny uppfinning är oftast inte helt ny, 
utan snarare en modifiering av befintlig teknik. Ett nytt betygssystem blir likaledes hos 
läraren en modifiering av det gamla.  
 
Lpo 94 har förändrat betygssystemet från att lärarna ska rangordna eleverna och på så sätt mer 
eller mindre bestämma vad eleverna ska välja för gymnasieprogram. Denna rangordning har 
skett genom att lärarna skiljde ut eleverna genom att exempelvis inte tydligt berätta vad som 
kommer på provet. Lpo 94 gör att eleverna får förutsättningar från början i och med 
betygskriterier, vilka mål man ska uppnå för att få ett visst betyg. Tyvärr har detta inte 
inneburit några större arbetsförändringar. Prov dominerar och dessa prov har en tendens att 
uppmuntra ytliga kunskaper och inte det som eleverna behöver för att bli vetgiriga, 
problemlösande resurser som samhället behöver. 
 
Björklund menar att dagens system ställer för låga krav på  eleverna och att det upptäcks 
försent att en elev inte kommer att få Godkänt. Därför vill han förändra betygssystemet och 
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införa tidigare betyg. Stockholm kommer att införa standardiserade prov för att i ett tidigare 
skede kunna hjälpa eleverna. Dessutom kommer också Stockholm att ge lärarna gemensamma 
kravnivåer för Godkänt så att de stödjer lärarna när de ska sätta betyg i basämnena.    
 
Har vi då idag ett rättvist betygssystem?  De flesta lärare är idag nöjda med betygssystemet 
fast de vill ha fler betygssteg för att lättare och mer exakt kunna sätta betyg. Denna 
uppfattning har både lärarna i min undersökning och i Skolverkets. När nu de flesta vill ha 
betyg bör man ge lärarna en chans att verkligen sätta sig in i dagens betygssystem. De 
behöver även lära sig att utnyttja flera olika utvärderingsformer för att få betyget att verkligen 
mäta det man vill mäta.  
 
Det är svårt att göra en rättvis bedömning av någonting som debatteras med olika styrka och i 
olika medier. De som är mest kritiska till dagens system försöker få sin stämma hörd och när 
man då gräver lite djupare, som jag försökt göra, blir det mängder av litteratur som behandlar 
betygssystemet kritiskt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de som skriver mest om dagens 
betygssystem och dessutom negativt på sina hemsidor vilket gör att det blir svårt att sovra. De 
som däremot bara vill göra mindre drastiska förändringar syns inte lika mycket.  

6.3 Avslutning 
 
Betygen påverkar utan tvekan lärares och elevers agerande. Jag vet att jag själv har sagt ”det 
här kommer garanterat på provet”. Med andra ord skulle eleverna sista tysta och snällt 
anteckna. För hur skulle det annars gå med deras betyg på provet? Detta betyg som senare 
skulle summeras med andra till ett terminsbetyg. 
 
Att man som lärare inte ”får” förklara en uppgift tydligare för en elev när den inte förstår är 
något som jag själv upplevt och jag vet själv att jag som lärare vid ”vaktande” av prov inte 
varit så angelägen att svara på elevers frågor. Kan det vara så att jag är kvar i det relativa 
tänkandet där man skulle skilja på eleverna och därför var tvungen att ge samma 
förutsättningar till alla elever?  
 
Jag tror att lärare idag kämpar frenetiskt för att höja sina elevers betyg för att inte komma för 
långt ner i statistiken. Om detta skedde skulle det kunna leda till att elever inte väljer att gå på 
den skolan och väljer en annan som har bra resultat, det vill säga höga betyg. Betygen har på 
många sätt en styrande effekt, i synnerhet när de blir en offentlig angelägenhet. 
 
Ett problem som lärare brottas med är att samhället inte litar på lärarens yrkesskicklighet vid 
betygssättning. Alla anser sig ha rätt att ifrågasätta lärarens kompetens på området. Möjligen 
är det så att lärarna inte har den kompetens som krävs. Skolverkets rapport säger att lärarna 
måste få en chans att sätta sig in i dagens betygssystem. Jag tror att en lärare som är insatt i 
betygssystemet inte låter betyget i sig påverka val av metoder för t.ex. undervisning och 
utvärdering för denne lärare låter målen bli det viktiga. 
 
Slutligen instämmer jag med Orstadius när han säger att forskarna borde ställa de relevanta 
frågorna kring betygen. Det skulle vara intressant att ta del av forskning som djupare går in i 
det område som jag behandlat, men även hur eleverna påverkas av betygen. Det är synd att 
betyg blivit en politisk fråga snarare än en pedagogisk och det vore bra om forskningen kunde 
utreda vilken betygsform, om någon, som är mest effektiv.    
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                                                                                                         Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE 
 
Har betygen någon betydelse för skolan? 
 
Hur lägger du upp ett arbetsområde? 
 
Att du ska sätta betyg, påverkar det hur du lägger upp ett arbetsområde? 
 
Vilka redovisningssätt brukar dina elever använda? 
 
Hur utvärderar du dina elevers kunskaper? 
 
Vad säger ett betyg? 
 
Vad tittar du på när du sätter betyg? 
 
Hur motiverar du ett betyg? 
 
Vad känner du inför att sätta betyg? 
 
Ser du någon skillnad mellan hur du sätter betyg idag och för några år sedan? 
 
Vad betyder de nationella proven för undervisningen? 
 
Vad betyder de nationella proven för betygen? 
 
 
 


