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överens med Alliansens syn. Vänsterpartiet vill avskaffa betygen och det vill även Miljöpartiet, men 
Miljöpartiet kan tänka sig betyg i årskurs nio. Detta visar att för de Rödgröna har den ideologiska grund som 
de har inte påverkat deras syn på  betygen till samma grad som den har gjort för Alliansens partier. 
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1. Inledning 
 

Det ska löna sig att plugga och det ska löna sig att vara flitig1 

 

Uttalandet gjordes av utbildningsminister Jan Björklund den 14 mars 2007 i det 

pressmeddelande som redovisade det nya betygssystem som förmodligen kommer att gälla för 

såväl grund- som gymnasieskolan de kommande åren. Förmodligen, eftersom det i år är valår 

och skolan är en institution där de olika partierna har olika syn på dess roll och på hur skolan 

ska fungera och det är först efter valet som vi med säkerhet vet hur skolans framtid kommer 

att se ut under de närmast kommande åren. 

     Skolan är en institution som ofta är stadd i förändring.  Partierna lägger fram förslag till 

förändringar, utredningar tillsätts och skolfrågor debatteras i media. Slutligen fattas så ett 

beslut och skolorna arbetar med implementering utifrån de nya beslut som fattats. Så har även 

varit fallet denna gång med reformerna som rör den nya grundskolan och den nya 

gymnasieskolan samt den där till hörande nya betygsskalan. Frågor engagerar också många då 

den inte bara berör de anställda utan även eleverna och deras föräldrar. Dock har frågan 

hitintills inte haft en sådan betydelse att den blivit en stor och avgörande valfråga. Kommer 

det nya förslaget och beslutet att stå sig även efter valet?  Skolan är och kommer att bli en 

viktig fråga i valrörelsen och för oss som arbetar eller kommer att arbeta i skolan är 

bedömning av elevens kunskaper en central del av vårt arbete. Hur viktig den kommer att bli i 

valrörelsen återstår att se. 

    Vi har under 1800- och 1900-talet haft olika typer av betygssystem i Sverige och det tycks 

vara svårt att hitta ett system som står sig genom tiderna, då synen på såväl skolans uppgift 

som kunskap och värdering av kunskap förändras. Åsikterna är många, både bland oss som 

arbetar i skolan och inte minst bland människor utanför skolvärlden, om när betyg ska sättas, 

om det går att sätta rättvisa eller rättvisande betyg, vilka som ska ha rätt att sätta betyg och om 

vi överhuvudtaget ska ha betyg som mått på kunskap. Frågan är hur och om vi ska göra 

bedömningar av själva lärandet eller om vi ska se det som att vi gör bedömningar för lärandet, 

för att få eleven att utvecklas mera och lära sig att reflektera kring sitt eget lärande.  

    Likaså debatteras ordningen i skolan och begrepp som flumskolan har myntats och 

diskussioner om mera ordning och reda i skolan har först. Därför är debatten kring betygen, 

dess roll och betydelse som mått på kunskap viktig för oss. Ska vi ha intyg efter genomförd 

                                                 
1  Jan Björklund 14 mars 2007  http://www.regeringen.se/sb/d/8543/a/78663  100616 
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utbildning eller betyg och hur ska en eventuell värdering av elevens inhämtade kunskaper se 

ut för att alla ska vara nöjda? Synen på betyg kan också kopplas till människosyn. Vilken 

människosyn förmedlar partierna genom sin syn på betygen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Efter att vi mätt elevernas kunskaper mot de av Skolverket uppsatta betygskriterierna så sätts 

elevens betyg. På gymnasiet har vi idag fyra betygssteg från Icke Godkänd (IG) till Mycket 

Väl Godkänd (MVG) och där emellan Godkänd och Väl Godkänd, medan grundskolan saknar 

Icke Godkänd som betyg. Dessa betyg är mål- och kunskapsrelaterade och det nya 

betygssystemet som är beslutat är fortfarande mål- och kunskapsrelaterat, men flera 

betygssteg, än de vi har nu, kommer att finnas tillgängliga.  

    Debatten kring skolan och dess uppgifter pågår ständigt och betygen och bedömningen av 

elevers insatser diskuteras. Syftet med detta arbete är att redogöra för det nya betygssystemet 

samt belysa några olika uppfattningar om betyg och vad betygen egentligen ska säga eller 

mäta. Eftersom det är politiska beslut som ligger bakom förändringarna och de grundas på 

åsikterna och synsätten som ofta har ideologisk grund, så kommer också de olika partiernas 

och blockens ståndpunkter att presenteras och argument för deras ståndpunkter att lyftas fram. 

Avslutningsvis kommer partierna betygsuppfattning att kopplas till partiernas ideologiska 

grund. Varför har partierna den uppfattnings som de har i betygsfrågan och hur stämmer den 

med deras ideologiska grund? Kan deras syn i betygsfrågan ses som en tillämpning av deras 

ideologi och i vilken grad överensstämmer deras tankar om betyg med den ideologi som 

partiet har?  

 

För att uppnå det uppställda syftet kommer följande frågeställningar att besvaras i arbetet: 

1. Varför ska ett nytt betygssystem införas och när kommer det att införas? 

2. Hur kommer det nya betygssystemet att se ut? 

3. Hur ser Alliansens partier på betyg och vilka argument lyfter de fram i debatten? 

4. Hur ser de Rödgröna partierna på betyg och vilka argument lyfter de fram i debatten? 

5. Hur och i vilken grad återspeglas partiets ideologiska grund och deras människosyn i 

deras ställningstagande? 
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1.2 Disposition och avgränsningar 
Arbetet undersökningsdel kommer att delas upp i två delar. I arbetets första del kommer jag 

att redogöra för hur det nya betygssystemet kommer att se ut och varför det ska införas. I 

denna del kommer även tidsplanen kort att beröras.  

    Arbetets andra del kommer att bestå av blockens och de olika partiernas syn på betyg och 

deras syn på det nya betygssystemet. Här kommer bara de partier som nu sitter i riksdagen att 

vara föremål för granskning. Det är det styrande blocket, Alliansen, med Moderaterna, 

Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna och oppositionen, de Rödgröna, med 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ingå i arbetet. Jag 

kommer i huvudsak att belysa debatten kring betyg och den nya betygsskalan och bara 

översiktligt gå in på när de olika partierna vill att betyg ska sättas första gången. I detta arbete 

kommer debatten om skrivna omdömen eller betygsliknande omdömen endast mycket 

översiktligt att belysas. Tidsmässigt så kommer uppsatsen endast att beröra den senaste 

mandatperiodens diskussioner kring betyg. Det är betygsfrågan på grundskolan och 

gymnasieskolan som kommer att behandlas i detta arbete. 

     När det gäller blockens och de olika partiernas synpunkter och argument ska jag använda 

mig av deras officiella hemsidor, för att få partiets officiella ståndpunkt i frågan. För att kunna 

se hur partierna ideologiska grund speglas i deras synsätt på betygen så har jag på varje partis 

hemsida tagit fram det som kallas för partiets partiprogram eller handlingsprogram. Vissa 

partier använder istället ordet idéprogram. Till dessa program kommer partiernas officiella 

hemsidor vara ett komplement. Min ambition är inte här att ge en fullständig bild av det som 

skrivs på partiernas hemsidor, vad gäller betyg utan studera om det finns några tendenser som 

visar på hur ideologin påverkar våra politiska partier i en speciell sakfråga. Jag har inte använt 

mig av individuella partimedlemmars bloggar eller andra forum som enskilda 

partimedlemmar kan använda sig av inför valet, eftersom det är partiets officiella ståndpunkt 

och argument som jag har varit ute efter. Inledningsvis i arbetet, efter avsnittet om källor och 

metod, kommer ett avsnitt om betygshistorik för att sätta in läsaren i ett större, historiskt 

sammanhang finnas.  

 

1.3 Källor och metod 

1.3.1 Källor 
Det finns ännu inte så mycket tryckt material om det nya betygssystemet, utan det material 

som finns är i huvudsak det som man kan hitta på nätet. För att få fram information om det 
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nya betygssystemet ska jag använda mig av material på Skolverkets hemsida, 

www.skolverket.se, då det är Skolverket som myndighet som har fått regeringens uppdrag att 

ta fram nya betygskriterier och att kunskap om det nya betygssystemet kommer ut på skolorna 

runt om i landet. Här presenteras betygshistorik över 1900-talets olika betygssystem. Det är 

också på denna hemsida som information om såväl de nya betygen som vägen dit finns 

tillgänglig.  

     På regeringens hemsida, www.regeringen.se ska jag läsa pressmeddelanden från 

Utbildningsdepartementet mellan den förste januari 2007 och den 15 juni 2010. Jag valde den 

förste januari för att den nytillträdda regeringen då hade suttit vid makten under cirka ett 

kvartal. Detta för att jag vill följa arbetets gång med det nya betygssystemet, från proposition 

till beslut. Här finns också material om det nya betygssystemet. Denna sida är regeringens 

officiella hemsida, vilket innebär att den visar på den styrande Alliansens syn på frågan. 

Vidare ska jag på Utbildningsdepartementets hemsida, http://www.sweden.gov.se/sb/d/1454  

samla ytterligare kunskaper om arbetets gång. Utbildningsdepartementet ingår i 

regeringskansliet och är den del av regeringen arbetar med frågor som rör utbildningsområdet 

på olika nivåer. De ministrar som ansvarar för detta departement är Jan Björklund som är 

Utbildningsminister och Tobias Krantz som är Högskole- och forskningsminister. På 

Utbildningsdepartementets hemsida finns information om bland annat den nya skollagen.  

    För att kunna följa arbetet och beslutsgången ska jag också läsa utredningar och 

betänkanden som presenterats för regeringen i Statens offentliga utredningar, SOU. Dessa 

kommer dock inte att användas som källor utan som bakgrundsmaterial. Ett förslag från 

regeringen kan också sammanställas av en intern utredning inom departementet och då 

presenteras den ofta som en rapport inom Departementsserien, Ds. Samtliga källor som jag 

kommer att använda mig har jag bedömt som trovärdiga, då det är officiella hemsidor och det 

är i huvudsak fakta som jag kommer att hämta från dessa sidor. Faktan på de olika sidorna 

kommer att jämföras med varandra för att se så att uppgifterna är samstämmiga. 

    De olika blockens synpunkter och argument ska jag läsa om och ta del av på deras officiella 

hemsidor www.moderat.se,  www.centern.se , www.folkpartiet.se och 

www.kristdemokraterna.se för Alliansens partier. För de Rödgröna ska jag således använda 

mig av www.socialdemokraterna.se,  www.mp.se och www.vansterpartiet.se. Jag ska främst 

använda hemsidorna för att få fram det egna partiets ståndpunkter och argument. Sidorna ska 

även användas för att få fram synen på andra partier än det egna.  Det som för arbetet är 

intressant är de tolkningar och värderingar som partierna gör av motståndarnas olika 

ställningstaganden. Jag är medveten om att de olika partierna på sina hemsidor även ägnar 
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plats åt att berätta vad motståndarna i valet har gjort tidigare eller vad deras vallöften kommer 

att leda till. De tolkningar som där presenteras bör vara politiskt färgad av det egna partiets 

ideologi, vilket påverkar vilka bilder som målas upp av den egna och andras politik. 

   För att ytterligare belysa debatten och argumenten har jag använt mig av två rikstäckande 

tidningar som båda finns tillgängliga på nätet. Dagens Nyheter, www.dn.se och Svenska 

Dagbladet www.svd.se. Dessa tidningar är båda liberala, men sakliga i sin presentation av 

nyheter och de är båda tidningar som i huvudsak har prenumeranter som kunder, vilket gör att 

de inte behöver skapa rubriker för att sälja lösnummer. Vidare har dessa båda tidningar en 

viktig funktion att fylla som opinionsbildare och det är också på dessa tidningars debattsidor 

som partierna allt som oftast kan lägga fram sina tankar och idéer. Tidningarna ska användas 

för att ge en fylligare bild av debatten kring det nya betygssystemet. 

    För att kunna se debatten på det partipolitiska planet ur ett ideologiskt perspektiv har jag 

valt att läsa Reidar Larssons bok Politiska ideologier i vår tid i den upplagan som gavs ut 

2006. Inledningsvis redogör Larsson för hur studiet av ideologier bör ske. Han menar också 

att en ideologi med sina värderingar ska täcka de flesta sektorer i samhället och kan därför 

inte bara rikta in sig på en fråga eller en sektor. Han redogör sedan för de olika ideologierna 

och för deras syn på hur samhället ska styras, människosyn, statens roll, sätt och medel för 

förändring av samhället, näringslivets och ekonomins roll samt slutligen idealsamhället.2 Det 

som har varit av störst intresse för detta arbete är ideologiernas människosyn samt hur de ser 

på socialt avancemang. Politiska idéer: drömmen om det perfekta samhället är en bok av 

Uriel Hedengren som är utgiven av Natur och Kultur. Denna källa har jag nyttjat som 

komplement till Larssons bok. Hedengren är bland annat journalist och läroboksförfattare. 

Han tar i sin bok upp de stora ideologierna samt de idéer som är antidemokratiska. Likaså 

talar han i sin bok om ideologiernas död, som bygger på den uppfattningen att liberalismen är 

den enda rätta ideologin. 

 

1.3.2 Metod 

En kvalitativ metod har används där granskningen av källan kräver att texten tolkas om 

budskapet ska förstås. Det som är viktigt är att tänka på att texten som finns på partiernas 

hemsidor är skrivna i en speciell kontext. Det är val om några månader och det gäller att 

framhålla sin egen politik och motståndarnas tillkortakommanden. Vem anses vara 

                                                 
2 Reidar Larsson Politiska ideologier i vår tid Studentlitteratur, Lund (2006) sid. 21 ff 
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budskapets mottagare? Budskapet ska nå fram till väljarna och är följaktligen skriven utifrån 

detta. Detta innebär att man måste vara medveten om vilka det är som ligger bakom texten 

och textens syfte. I innehållet kan också det dolda budskapet eller meningen ibland skönjas. 

Nyckelord som återkommer och ibland en text som vill visa på två, mot varandra, stående 

poler. Det innebär att texten är beroende av sin motpol för effekten. Vid bedömningen av 

texten är det viktigt att även tänka på dess stil och om det är känslor som utnyttjas, vilket 

säger en del om dess syfte. 

    Jag ska börja med att studera det nya betygssystemet på de sidor som jag har nämnt ovan. 

Efter att ha bearbetat materialet ska jag sedan skriva på arbetets första del. För att få en bild av 

var blocken och partierna står för struktureras ståndpunkter och argument upp utifrån vad 

partierna presenterar på sina officiella hemsidor. Detta jämförs senare med det som 

presenteras i de två valda dagstidningarna. Då så behövs kommer jag även att använda mig av 

dessa källor för att förtydliga partiets linje i betygsfrågan. 

 

1.4 Betygshistorik 

1.4.1 Olika betygssystem och diskussioner kring betyg 
Vi har haft betyg i den svenska skolan sedan början på 1800-talet, med den då fyrgradiga 

bokstavsskala från A till D; där betyget A var det högsta betyget. Endast under 1900-talet har 

vi i Sverige haft tre olika betygssystem. Dagens mål- och kunskapsrelaterade betyg har 

föregåtts av det relativa betygssystemet och innan detta det absoluta betygssystemet. Betygen 

har under en del av 1900-talet varit uppdelade i kunskapsbetyg och uppförande- och 

ordningsbetyg.3  

    Frågan har debatterats flitigt under 1900-talet och i genomgången nedan kommer delar av 

detta att belysas. 

 

1.4.2  Det absoluta betygssystemet 

I början av 1900-talet infördes det absoluta betygssystemet och detta betygssystem fanns fram 

till 1960-talet och betygs gavs då till alla elever i skolan från årskurs ett och uppåt. Det var en 

sjugradig skala av bokstavsbetyg från stora A till stora C. Mellan dessa betygssteg fanns olika 
                                                 
3 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338 100616 , 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/78/96/ef42d29b.pdf  100617   
 Dessa länkar har använts som källa till hela avsnittet om betygshistorik 
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kombinationer av stora och små bokstäver. Stora A, var det högsta betyget och stod för 

Berömlig och sedan ner till C som motsvarade Underkänd och däremellan B som motsvarade 

Godkänd. Betygen var absoluta i den bemärkelsen att man ansåg att det fanns en absolut 

mängd kunskap som eleven skulle förvärva under sin skoltid. Idag är lärare vana vid riktlinjer 

för vissa av betygsstegen, men under det absoluta betygssystemets tid var riktlinjerna för de 

olika betygsstegen få och läraren blev till följd av detta mycket fri i sin bedömning av elevens 

kunskapsnivå. Dessa kunskapsbetyg kompletterades sedan med betyg i uppförande och flit 

som kunde ges utifrån en fyrgradig bokstavsskala från A till D. Även här var A det högsta 

betyget och D följaktligen det lägsta betyget.  

 

1.4.3 Det relativa betygssystemet 

Det absoluta betygssystemet hade sina brister och kritiserades på grund av att det sakandes 

tydliga kunskapskrav för de olika betygsstegen, vilket gjorde att eleverna bedömdes olika. 

Detta ledde till att det i början av 1960-talet infördes ett nytt betygssystem, som kom att kallas 

det relativa, i samband med att Lgr62.   

    Skalan av betyg var femgradig, där betyget fem var det högsta. Detta system utgick från att 

det i gruppen skulle finnas en normalfördelning av betyg. Denna fördelning innebar att det 

fanns en procentsats för hur många i gruppen som skulle ha ett visst betyg. Lika många ettor 

som femmor skulle fördelas mellan klassens elever. Likadant var det med tvåor och fyror. Det 

betyg som flest i klassen skulle ha var följaktligen treor.  

    Betyg sattes från lågstadiet och varefter eleven blev äldre blev de ämnen som skulle 

betygsättas flera. Under hela 1960-talet gavs också betyg i ordning och uppförande som två 

olika betyg. Dessa betyg var fortfarande bokstavsbetyg.  

    I slutet på 1960-talet fick Skolöverstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på ett nytt 

betygssystem och 1972 presenterades så förslaget. Detta förslag innebar en tydlig markering 

att betyg skulle ges, en betygsfri skola var inte aktuellt. Krav på Godkänd ansågs först kunna 

ställas på skolgången efter den obligatoriska. Krav på betyg som var målrelaterade ställdes 

från olika håll och i med detta förslag presenterades ett sådant alternativ. Med Lgr 69 som 

kom att genomföras i början av 1970-talet försvann betygen i ordning och uppförande. Med 

kommande läroplaner kom elevens betygstillfällen under skoltiden att bli allt färre och betyg 

gavs i huvudsak under skoltidens senare del och de givna procentsatserna för olika betyg kom 

sedermera att försvinna. Kritik hade riktats även mot detta system av betyg. Betygen ansågs 
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inte visa på den enskilde elevens kunskapsnivå utan bara på hur eleven bedömdes i jämförelse 

med andra i gruppen eller klassen. Detta ansågs leda till ökad konkurrens mellan eleverna. 

    1973 års betygsutredning, som i huvudsak bestod av socialdemokrater, lämnade under 

våren 1977 fram sitt förslag som innebar att man ville slopa betygen i grundskolan och ersätta 

dem med omdömen och ett intyg om fullgjord skolplikt. Mot detta ställde sig de borgerliga 

ledamöterna som i viss omfattning ville ha betygen kvar. Det som de borgerliga ville förändra 

var att ta bort de grupprelaterade betygen och ersätta dem med kursrelaterade. Andra frågor 

som Bu 73 var oense om var betygen som urvalsinstrument vid ansökan till högre studier och 

om betygen i gymnasieskolan. Bland de remissinstanser som tog del av förslaget var många 

skeptiska till att ersätta betygen med omdömen. Det ansågs innebära en risk för att dessa 

omdömen skulle bli mera subjektiva än betygen, vilket inte var positivt. År 1979, i en revision 

av grundskolans läroplan, togs så betygsfrågan upp på nytt. Beslutet som sedan togs i 

riksdagen, följde förslaget om att betygen skulle vara kvar tills någon bättre metod tagits 

fram. Beslutet innehöll också uppgifter om såväl betygssteg som när betyg skulle sättas. 

Skalan skulle innehålla fem steg och tre skulle vara medelbetyg. Betygens betydelse skulle 

inte vara för stor och därför beslöts att betyg bara skulle ges i årskurs åtta och nio.4  

1.4.4 Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 

Det betygssystem vi har idag är det mål- och kunskapsrelaterade och infördes på 1990-talet. 

Även om enighet rådde om att lämna det relativa betygssystemet, så rådde ingen enighet om 

vad alternativet skulle vara. 1976 års gymnasieutredning och en expertgrupp som tillsattes 

1989 arbetade båda med betygsfrågan och olika alternativ diskuterades, men inget beslut 

fattades. En parlamentariskt sammansatt kommitté, Betygsberedningen, tillsattes år 1990 och 

kom att arbeta fram till 1992. Ett nytänkande präglade förslaget som lades fram, då det 

fastslogs att  
 

Kunskapsutvecklingen betraktas som en process5 

 

Processen kunde inte vara lika för alla eller elever i alla ämnen. Något som väckte en het 

debatt. Det som beredningen var oense om var antalet steg i betygsskalan och hur många 

betygstillfällen varje elev skulle ha. Skolministern i den borgerliga regeringens förslag vann 

gehör i riksdagen, men hann aldrig genomföra det utan beslutet revs upp efter 1994 års val, då 

                                                 
4 Gunnar Richardsson Svensk Utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu (2004) Sid. 228 ff.  
5 Ibid Sid 231 
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de borgerliga förlorade. Ett nytt förslag lades fram som innebar en tregradig skala från G till 

MVG. Detta beslut genomfördes och började tillämpas 1998.6  För att detta skulle kunna leda 

till en likvärdig bedömning över hela landet var kraven att  målen skulle vara tydligt 

formulerade och preciserade. 

     I grundskolan finns tre betygssteg G, VG och MVG och på gymnasienivå finns fyra 

betygssteg då även IG räknas som ett betyg för gymnasieelever. För betygen G och VG finns 

centralt utarbetade riktlinjer för gymnasieskolan, men för det högsta betyget ansvarar den 

enskilde läraren för bedömningsnivån. I grundskolans senare del finns kriterier för de två 

högsta betygen och betyget G får läraren själv bedöma nivån för i större utsträckning. I vissa 

av skolans ämnen finns nationella prov som vägledning för lärarens bedömning av elevernas 

kunskapsnivå och betyg i ämnet. I dagens betygssystem ställs elevens kunskaper mot centralt 

uppsatta mål och inte mot andra elevers kunskapsnivå. Alla elever som når upp till ett visst 

betyg har rätta att få det betyget. Eleverna bedöms utifrån sina uppnådda resultat och 

framsteg. Mängden kunskap ska inte bedömas utan kvaliteterna som en elev uppvisar ska för 

ett högre betyg vara mera kvalificerade än för ett lägre betyg. En fördjupade kunskap och 

förståelse ska generera ett högre betyg. 

    Opinionen har under årens gång svängt fram och tillbaka gällande betygen i den svenska 

skolan. Samtidigt har skolan kommunaliserats och friskolor har fått tillstånd att etablera sig 

och Staten har inte längre samma kontroll över skolan som tidigare. De nationella målen för 

skolan har tagits fram av Skolverket och beslutats om av de styrande. För att inte Staten ska 

släppa all kontroll har vissa åtgärder vidtagits, förslag om gymnasieexamen har presenterats, 

en inspektionsnämnd har inrättats för att öka Skolverkets möjligheter att kontrollera skolorna 

runt om i landet. Statliga skolinspektörer har anställts som reser runt till landets skolor för att 

kvalitetsbedöma dem. Den statliga kontrollen i skolan är inget nytt. Sedan den allmänna 

folkskolan infördes i Sverige år 1842 så har skolan blivit föremål för kontroll. Innan en statlig 

inspektion inrättades år 1861 så var det kyrkans som hade ansvar för att kontrollera skolorna. 

År 1991 inrättades Skolverket som då övertog tillsynen av skolorna. Innan Skolverket 

inrättades hade den statliga tillsynen och kontrollen skötts av Folkskoleinspektionen och efter 

det av Folkskoleöverstyrelsen. Detta ansvar ålåg dem fram till 1958. Länsskolenämnder 

inrättades då som hade till uppgift att granska skolorna.7 Rättning och betygssättning av 

nationella prov har också granskats centralt, då skolorna har fått skicka in sina rättade prov för 

att undersöka om lärarna har bedömt prestationerna lika över landet. 

                                                 
6 Ibid. Sid. 230 ff. 
7 http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Historik  100629 
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1.5 Bakgrund till det nuvarande politiska läget i Sverige. 

Det nuvarande partipolitiska läget i Sverige med en Alliansregeringen bestående av 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna och en opposition bestående 

av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöparti är ett förhållandevis nytt politiskt läge. 

    Socialdemokraterna har varit det parti som i ensamt eller i koalition med andra partier har 

styr Sverige mellan åren 1936 och 1976. Efter några år av borgerligt styre så tog 

Socialdemokraterna och Olof Palme över makten igen år 1982 på hösten. Efter förlusten i 

valet år 1991, då Carl Bildt blev statsminister, vann de sedan valet och kom sedan att leda 

Sverige med först Ingvar Carlsson sedan med Göran Persson som statsministrar fram till 

valförlusten för fyra år sedan.8 Socialdemokraterna kunnat välja olika partier för sitt 

samarbete och då de borgerliga inte varit överens i flera frågor har partier som idag ses som 

borgerliga bildat koalition med Socialdemokraterna. Såväl Folkpartiet som Centerpartiet har 

samarbetat med Socialdemokraterna under perioder ända fram till 1990-talets slut, då partiet 

valde att profilera sig som mera liberalt.9 Kristdemokraterna grundades för att värna om 

Sveriges kristna arv och värderingar, men partiet valde att engagera sig i flera frågor och kom 

senare att bli ett borgerligt parti som var mera konservativt.10 Fram till 1990-talet hade 

Vänsterpartiet kommunismen som ideologisk grund, de bildades 1917 efter en splittring inom 

det Socialdemokratiska partiet. Inre meningsskiljaktigheter inom parti vilken linje som skulle 

väljas ledde till att olika grupper har brutit sig ut ur partiet. Partiet är numera ett 

vänstersocialistiskt, feministiskt parti. Gudrun Schyman ledde partiet till framgångar i valet 

1998, då partiet fick 12 % av rösterna.11 Miljöpartiet kom år 1988 in i riksdagen för första 

gången, men i nästkommande val förlorade man sina mandat och fick då lämna riksdagen. Tre 

år senare, vid valet 1994, kom partiet återigen in i riksdagen och har sedan dess varit ett av 

riksdagens partier. Sedan slutet av 1990-talet så har Miljöpartiet samarbetat med 

Socialdemokraterna och partiet har varit ett av Socialdemokraternas stödpartier tillsammans 

med Västerpartiet.12  Fram till år 1968 hade det Socialdemokratiska partiet vid flera val över 

50 % av rösterna. År 1928 noterade partiet ett valresultat som var lägre än 40 %, vilket inte 

kom att upprepas förrän valet år 1991. Partiet har inte vid något av valen sedan år 1998 varit 

                                                 
8 http://www.sweden.gov.se/sb/d/4393 100629 
9 http://www.ne.se/centerpartiet 100629 
10 http://www.ne.se/kristdemokraterna 100629 
11 http://www.ne.se/v%C3%A4nsterpartiet 100629 
12 http://www.ne.se/milj%C3%B6partiet-de-gr%C3%B6na 100629 
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över 40 %.13 I en Sifo-mätning i juni 2010 backade det Socialdemokratiska partiet till 30,6 

%.14 

                                                 
13 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____32065.aspx 100629 
14 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3779709  100629 
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2. Det ska löna sig att plugga 
  

 Flit ska uppmuntras. 

 Med fler betygssteg lönar det sig bättre att plugga.15 

 

Orden är Utbildningsminister Jan Björklunds och uttaldes den 6 februari 2008 i ett 

pressmeddelande, när förslaget till ny betygsskala lades fram. Nio månader senare, den 6 

november 2008, presenterades det färdiga förslaget.16  

    Inom Utbildningsdepartementet tillsattes en arbetsgrupp för att inledningsvis utreda och 

sedan föreslå en ny betygsskala för alla skolformer. Arbetsgruppen för detta ändamål,  

 Betygsberedningen (U 2007: A),  tillsattes i mars 2007 på initiativ av Jan Björklund.17 

Uppdraget innehöll också kravet på att betygsskalan skulle ha flera steg än vad dagens skala 

har. Däremot ingick det inte i uppdraget att utreda vilken kunskapssyn som skulle förespråkas. 

Utredningen skulle inte heller utforma kriterier eller vad som skulle bedömas för de olika 

betygen, då det är Skolverkets uppgift att göra detta i ett senare skede. Det som också ansågs 

viktigt i utredningens arbete var att få fram en betygsskala som var hållbar över tiden och som 

inte var så känslig vid eventuella framtida förändringar av andra delar av betygssystemet.18  

Knappt ett år senare, den 14 februari 2008 presenterades Ds-rapporten.  

    Innan regeringen tog ställning till förslaget skickades det sedan på remiss till berörda 

myndigheter och organisationer. Kommunerna fick också ta del av rapporten. Detta för att 

regeringen skulle se vilket stöd förslaget hade innan det behandlades vidare. 

   Varför gav Jan Björklund Betygsberedningen uppdraget? Vad var det som regeringen hade 

att invända mot det mål- och kunskapsrelaterade betygssystem, med en tregradig betygsskala 

för den obligatoriska skolan och en fyrgradig för de frivilliga skolformerna? 

 

2.1 Motiven till ett nytt betygssystem och tidsplanen för detta 
Dagens betygssystem med en tre- eller fyrgradig skala har av många setts som orättvis. 

Betyget G känns brett och det syns inte i det skriftliga betyget om eleven uppnått målen med 

god marginal eller precis. Nuvarande betygssystem är mål- och kunskapsrelaterat och det nya 

                                                 
15 http://www.regeringen.se/sb/d/9984/a/97407  100616 
16 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/56/17/4f623e59.pdf 100617 
17 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/78/96/ef42d29b.pdf  100617 
18 http://www.regeringen.se/sb/d/10002/a/97896 100617 
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kommer så att förbli. Tanken om att förändra det svenska systemet har funnit under en tid och 

den 13 november 2008 lämnades så regeringens propositionen och Jan Björklund sade i 

pressmeddelandet: 
 För elevernas skull vill jag att det ska vara lättare att nå nästa betygssteg.  

Det nya systemet blir mer rättvist och jag är glad att kunna lägga fram ett 

 förslag som har starkt stöd bland remissinstanserna19 

 

Vad hade propositionen om ett nytt betygssystem för utgångspunkter och varför var 

Björklund så glad? 

    Regeringens proposition, 2008/09:66, angående det nya betygssystemet hade som 

utgångspunkt att i alla skolformer skulle betygsstegen vara desamma, inte som nu när de 

skiljer sig åt mellan de obligatoriska och frivilliga skolformerna. Det mål- och 

kunskapsrelaterade systemet ska vara kvar, men betygsstegen ska vara flera. Fler betygssteg 

förespråkades tidigt och anledningarna till detta var flera. En motivering var att en skala med 

flera steg anses ge en betygssättning som är rättvisare. Den sista punkten hör samman med 

Björklunds uttalande om att flit ska löna sig och att det med fler steg i skalan ska det bli 

lättare att höja ett betyg om eleven anstränger sig och studerar lite hårdare. Enligt Björklund 

så uppfattade eleverna stegen mellan de olika betygen som så stora att det för vissa kändes 

orimligt att nå dit.20 Likaså menade regeringen att ett ökat antal betygssteg ger en information 

som är tydligare om hur eleven i fråga ligger till och detta ska leda till att stöd till elever som 

behöver det lättare ska kunna fås. Tydlighet i informationen till såväl elev som 

vårdnadshavare genom det nya betygssystemet ökar möjligheten för läraren att visa på vilka 

framsteg eleven har gjort. Fler steg ökar preciseringen, med vilken betygen sätts och 

kunskapsutvecklingen hos eleven kan bättre tydliggöras. Med den ökade tydligheten tror 

också regeringen att systemet ska uppfattas som mera rättvist än det system som vi har idag.21  

Det var detta som gjorde Björklund så glad.  

    Gymnasieskolan är den skolform som först kommer att få börja tillämpa det nya systemet. 

Både ungdomsgymnasiet och den gymnasiala vuxenutbildningen kommer att förändras med 

den nya gymnasiereformen, GY11, och i samband med detta revideras även skolformens 

kursplaner för de olika ämnena. Om den borgerliga Alliansen vinner valet kommer det att 

införas läsåret 2011/2012. Året därpå kommer nya kursplaner för grundskolan och i samband 

                                                 
19 http://www.regeringen.se/sb/d/10408/a/115030 100617 
20 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/73/74/c49c7a53.pdf  100617 
21 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/56/17/4f623e59.pdf 100617 
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med detta kommer det nya betygssystemet att införas även där. Betygsstegen kommer att vara 

från A till F för båda skolformerna.22 

2.2. Det nya betygssystemet 
G är det vanligaste betyget och idag är över 50 % av betygen som ges ett G. Det innebär att 

den betygsnivån är mycket bred. Tanken med det nya systemet är att ge mera rättvisa eller 

rättvisande betyg. Rättvisa i den bemärkelsen att det ska finnas flera steg så att betygen inte 

blir så breda.  

Det nya betygssystemet som eventuellt kommer att införas hösten 2011, innebär att vi går 

tillbaka till bokstavsbetygen igen, men de är nu utformade på ett annat sätt och betygen 

kommer även fortsättningsvis att vara mål- och kunskapsrelaterade. 

 

 
Bild 1. Den nya betygsskalan 
Källa: http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/05/004d4913.jpg  100618 
 
Det som har legat till grund för förslaget är ett system som har inspirerats av en skala som i 

framtiden är tänkt att bli en gemensam grund för alla länder i Europa. ECTS som skalan kallas 

står för European Credit Transfer System och är ett betygssystem med sju steg från A till F 

och slutligen Fx. Godkända betyg är A till E och F är Underkänt, Fx står för Underkänt med 

möjlighet till komplettering.23 Skalan är sjuskalig men det är bara fem av stegen som visar att 

                                                 
22 http://www.sweden.gov.se/sb/d/10238#item114944  100618 
23 http://www.regeringen.se/sb/d/8543/a/78663  100617 
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eleven har nått minst betyget G. I Sverige kommer vi inte bara att ha ett betygssteg för Icke 

Godkänd och Streck kommer att vara betyget för de elever där betygsunderlag saknas. 

    F innebär att kriterierna för E, som är gränsen för godkänd inte är uppfyllda. För att det 

högsta betyget, A, ska erhållas måste de kriterier som Skolverket tar fram vara uppfyllda i sin 

helhet. Detsamma gäller för betygen C och E. För dessa tre betygssteg kommer Skolverket att 

ta fram kriterier som elevens kunskapsnivå ska mätas mot. För betygen B och D krävs att 

eleven uppfyller kriterierna till sin helhet för betyget under samt till övervägande delen 

uppfyller de krav som anges för betyget över. De betygssteg som Skolverket inte anger nivån 

för är det upp till läraren att bedöma nivån på.  

    För att läraren ska kunna sätta betyg krävs att eleven har försökt visa vad han eller hon kan 

samt att läraren kan 
utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper utifrån de krav som ställs i 

kursplanerna och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper24 

 

Eleven måste dock vara närvarande för att betyg ska kunna sättas. Om eleven har stor 

frånvaro så finns det en risk att underlag saknas och då kan betyg inte sättas. Eleven ska då i 

sitt betyg ha ett horisontellt streck. Detta visar på att eleven inte ens försökt att nå målen. Det 

sista bokstavsbetyget i skalan, F, visar på att eleven försökt men ännu inte nått upp till ett E, 

som står för Godkänd.  

 
Bild 2 Jämförelse mellan dagens betygsystem och det nya 

Källa : http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/73/74/5bfc79a0.pdf  100618 
                                                 
24 http://www.sweden.gov.se/sb/d/10238#item97504  100626 
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  Om dagens betygsskala jämförs med den gamla kan man se att betyget A motsvarar den övre 

delen av dagens MVG.  Det G som eleven får idag kommer att i framtiden motsvaras av 

betygen E och, till stora delar även, D. 

    Siffrorna till höger om den nya betygsstegen visar på betygsvärdet för varje enskilt betyg. 

Betyget F kommer inte att ge några poäng alls och för ett E kommer eleven att erhålla tio 

poäng.  Femton poäng får eleven för ett C och för ett A får eleven 20 poäng. Betygen 

däremellan ger 2,5 poäng mera än betyget under. Detta innebär att det ger eleven tio poäng 

extra om denne höjer ett F till ett E.25 Eftersom streck inte är något betyg så kommer elever 

som har ett eller flera streck inte att få något slutbetyg i fortsättningen heller.  

   

2.3 Synen på betyg 
Åsikter om betyg har de flesta av oss, några av oss som lärare, andra som elever i skolan. 

Även människor utanför skolan har synpunkter och då är det inte bara lärarstudenter och 

forskare som är med i debatten. Föräldrar och andra anhöriga och alla som någon gång blivit 

betygsatta har synpunkter i frågan och många vill gör sin röst hörd. Intresset för skolan och 

inte minst betygen har gjort att flera debattprogram har vistats och tidningarnas debattsidor 

har fått släppa till utrymme. Även på tidningarnas sidor för läsarnas åsikter, insändarsidorna, 

har frågan luftats. Hur har då antalet betyg som elev får förändrats över tiden? 

 
Bild 3. Stegvis har betygen avskaffats 

Källa: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/59/69/0a2e3091.pdf  100619 
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Betygen har sedan 1960- och 1970-talen stegvis avskaffats och debatten kring betygens vara 

eller icke vara har blandats med debatten om hur betygskalan ska se ut.26 

Forskning har också genomförts på området. En rapport ”Betygsatta barn – spelar det någon 

roll i längden?” skriven av Anna Sjögren vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

(IFAU) i Uppsala presenterades i början av juni i år Denna rapport har studerat hur betygens 

avskaffande har påverkat eleven framtid. Det hon kommer fram till är att lågutbildade 

föräldrar vars barn inte fick betyg i de lägre årskurserna hade mindre sannolikhet att ta en 

gymnasieexamen. Det var flickorna som lyckades sämst, men även för pojkarna ökade antalet 

som inte gick på gymnasiet med upp till 10 procent. Det fanns dock grupper som vann på att 

betygen försvann. Det var pojkar vars föräldrar hade en hög utbildning. De pojkar som under 

skolans tidigare år inte fick betyg, ökade andelen som avlade examen på högskolenivå med 

upp till nästan 10 procent, vilket i sin tur ökade deras årsinkomster som vuxna.27 

    Synen på betyg skiljer sig åt mellan både partierna och blocken och vissa partier 

förespråkar även att betygen helt och hållet ska bort på sikt eller ersättas av annat. 

     Varför ska vi ha betyg i den svenska skolan och vilken syn har de olika blocken och dess 

partier i denna fråga? 

2.3.1 Alliansen och dess partiers syn på betyg och deras argument 

Alliansen har i ett pressmeddelande från den 18 maj 2010 meddelat att man vill att betyg ska 

ges från årskurs sex i grundskolan och det främsta motivet till att tidigarelägga det första 

tillfället när eleven får betyg, grundar sig på föräldrars rätt att få veta hur det går för barnet i 

skolan och att eleven själv ska få kunskap om sin kunskapsutveckling. Dock ska kurser som 

påbörjas under årskurs  sex, först betygssättas i årskurs sju och möjlighet ska också finnas att 

ge samlade betyg i till exempel SO-ämnen. 

 
För att en elev ska nå utbildningens mål och utvecklas till sin fulla potential behövs 

uppmuntran, stöd och hjälp såväl i skolan som i hemmet. Betygen är ett viktigt underlag för 

utvärdering av skolans arbete.  

För att alla ska ges stöd i tid måste betyg ges tidigare än vad som i dag är fallet. Detta är en 

prioriterad fråga för regeringen28.  
 

                                                 
26 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/59/72/a8bccc8c.pdf  Ds 2010:15 Sid. 43 ff. 100619 
27 http://www.dn.se/ledare/signerat/betyg-for-jamlikhet-1.1115922  100619 
28 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/56/17/4f623e59.pdf Prop. 2007/08:66 5 Sid. 5 100617 
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Detta kan man läsa i regeringens proposition om en ny betygsskala. I samband med att 

förslaget om ett nytt betygssystem har presenterats har också Alliansen pekat på några 

anledningar till att de anser att vi ska ha betyg i skolan. En viktig punkt är att motivera elever 

och att visa på att det lönar sig att vara flitig och att plugga. En annan synpunkt har varit att 

betygen fyller en funktion, förutom att visa elevens kunskapsmässiga nivå, när det gäller att 

visa att det finns behov av stöd för eleven i fråga. Genom att eleven inte nått godkänd nivå så 

har eleven rätt till stöd. Betygen ska inte bara informera eleven om dennes insatser och nivå, 

utan även föräldrar ska ha rätt att få tydlig information om sitt barns framsteg i skolan.29 Detta 

gäller bara för föräldrar som har barn under 18 år. Efter myndighetsåldern har föräldrar inte 

längre rätt att få den informationen om inte eleven tillåter detta.  

    Den borgerliga Alliansen har i de gemensamma propositioner som tagits fram visat 

inriktningen, vilket gör att de i huvudsak är överens om den skolpolitik som de vill föra. Vissa 

skillnader finns dock mellan partierna. De gemensamma riktlinjerna har redan presenterats 

tidigare i föreliggande arbete 

    Moderaterna med Fredrik Reinfeldt som ledare menar på sin hemsida att betygen är det sätt 

som bäst visar att eleven har fått den kunskap som de alla har rätt att få. De vill att 

betygsstegen ska vara flera än vad de är idag. Detta för att eleven ska känna att det kan löna 

sig att arbeta lite hårdare för att nå lite längre. Betyg ska ges tidigare än årskurs sex eftersom 

eventuella svagheter och kunskapsluckor därefter är svårare att reparera.30 De vill även att 

betyget Icke Godkänd ska finnas redan i grundskolan, från årskurs sex och inte vara aktuellt 

först på gymnasienivå. Två underkända betyg anses dock vara för mycket på denna nivå.31 

    Folkpartiet med Jan Björklund i spetsen talar om att uppmuntra eleven att prestera mera, 

genom att anstränga sig lite mera ska eleven känna att nästa betygssteg är en möjlighet som 

kan nås. Tanken om rättvisa i den bemärkelsen att betyget bättre ska stämma överens med de 

uppnådda resultaten.32 Betygen blir ett incitament som får elever att plugga mera och bli 

flitigare i skolan 

    Maud Olofsson och Centerpartiet anser att rättvisa i bedömningen är viktigt för alla och det 

är en bra drivkraft för att få eleverna att bli mera engagerade i sin egen kunskapsutveckling.33 

Partiet menar att skolans målstyrning förutsätter betyg och betygen ska också ge föräldrar och 

elever den information som berättar om elevens framsteg i skolan och om behov av stöd finns 
                                                 
29 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/73/74/c49c7a53.pdf  100617 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/56/17/4f623e59.pdf  Prop.2008/09:66 sid. 4 f. 100617 
30 http://www.moderat.se/web/Var_Politik.aspx#search_betyg  100617 
31 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-betyg-splittrar-alliansen_1071529.svd  100618 
32 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sex-grader-i-ny-betygsskala_844675.svd 100617 
33 http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2008/Skriftliga-omdomen-fran-arskurs-1  100618 
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så kan betygen också visa att ett sådant behov finns. Betygen ska inte bara visa på elevens 

kunskapsnivå och framsteg utan betygen ska också utgöra medel och stöd för skolorna 

utvärdering av den egna verksamheten.34 Centerpartiet förespråkar även skriftliga omdömen 

från första klass och betyg från årskurs sex och vill som de övriga Allianspartierna att ett nytt 

betygssystem ska införas med flera betygssteg. 

    Kristdemokraterna med sin ledare Göran Hägglund ägnar inte så stor del av partiets 

hemsida åt betygen, men det framgår att även Kristdemokraterna vill ha en betygsskala med 

flera steg än den som vi har idag och även de vill att betyg ska ges från årskurs sex.35 I en 

artikel i Svenska Dagbladet framgår dock att partiet inte vill att betyget Underkänd ska ges till 

elever i grundskolan.36 

 

2.3.2 De rödgröna och dess partiers syn på betyg och deras argument 

De Rödgröna är i opposition och arbetar också för att enas i frågor som rör skolan och då även 

betygen. Deras samarbete har inte pågått så länge vilket gör att det är de fortfarande har 

tydligare skillnader mellan sina partier. 

    Socialdemokraterna med sin ledare Mona Sahlin, är det största partiet i den Rödgröna 

koalitionen. De har låtit Ibrahim Baylan tala en hel del i skolfrågor. När det gäller att öka 

antalet betygssteg så är inte han och partiet säkra på att det är den rätta vägen att gå. Han 

menar att flera steg i betygsskalan istället kommer att öka stressen bland de studerande och att 

fler steg inte blir mer rättvist bara för att antalet steg blir fler. Som bevis för detta menar 

Baylan att den tidigare femgradiga sifferskalan inte heller gick fri från kritik. Eleverna fick då 

också besked om plus och minus bakom sina sifferbetyg, vid samtal med sina lärare. Dialogen 

måste förbättras menar han för att känslan av rättvisa ska öka. Särkilt orolig är partiet för de 

högpresterande flickor som redan idag mår dåligt att jakten på höga betyg och oron finns att 

den psykiska ohälsan skulle öka till följd av att betygsstegen blev flera 37  Socialdemokraterna 

är det enda parti bland de Rödgröna som kan tänka sig betyg  tidigare än vad som är fallet 

nu.38 

                                                 
34 http://politik.centerpartiet.net/var-politik-k-o/skola-utbildning/betyg  100618 
35 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Skola  100617 
36 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-betyg-splittrar-alliansen_1071529.svd  100618 
37 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fem-godkanda-steg-i-nya-betygen_1071143.svd 100617 
38 http://www.dn.se/nyheter/sverige/bjorklund-spelar-valroulett-med-den-svenska-skolan-1.1107512  100619 
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    Vänsterpartiet med Lars Ohly kräver att förslaget om ett nytt betygssystem rivs upp. 

Motivet till detta är att betygssystemet, enligt Vänsterpartiet, grupperar eleverna.39 

Vänsterpartiet är det enda parti som helt vill avskaffa graderade betyg i alla skolformer. 

Partiet kan dock tänka sig betyg från årskurs nio i grundskolan.40 Begreppet betyg ska bara 

användas för det intyg som eleven får efter avslutat utbildning. Detta leder till att första 

gången en elev ska få betyg är när denne lämnar den obligatoriska skolan för att gå vidare till 

gymnasiet.41 Betyget eller intyget ska då visa på att eleven genomfört den aktuella 

utbildningen och att denne erhållit de kunskaper som alla ska ha gjort. Istället för betyg ska 

ständiga återkopplingar till eleven garantera att eleven ändå vet hur denne ligger till. Betygen 

används idag som urvalsmetod vid ansökningar till olika utbildningar. Vänsterpartiet menar 

att det finns andra sätt att mäta kunskap och förmågor på. De förespråkar istället arbetsprov 

och intervjuer. Tidigare erfarenheter och antagningsprover ska i Vänsterpartiets modell också 

användas som metod för att välja ut vilka som ska ha rätt till den aktuella utbildningen eller 

jobbet.42 

    Miljöpartiet med sina ledare Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, är det partiet som har 

trätt fram och sagt sig vara villiga att ta rollen som skolfrågeparti bland de Rödgröna. 

Miljöpartiet vill inte heller ha betyg utan skriftliga omdömen hela skoltiden igenom. Dessa 

omdömen ska inte vara betygsliknande. Omdömena ska ges under hela skoltiden. 
 

Betygen säger för lite om vad en elev faktiskt kan. 

 De säger ingenting om hur eleven utvecklats.  

De säger inte heller någonting om elevens utvecklingspotential. 

 Tre bokstäver är inte tillräckligt med information för verkligen  

hjälpa eleven vidare i sin utveckling.43 

 

Partiet menar att det finns andra sätt att mäta kunskap och att elevens utvecklingsmöjligheter 

inte framkommer i det system som vi har idag och ju högre upp en elev kommer i 

skolsystemet så ska precisionen i de skriftliga omdömen som partiet vill ge öka i omfång och 

ges för varje enskilt skolämne som eleven har. 

 

                                                 
39 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fem-godkanda-steg-i-nya-betygen_1071143.svd  100617 
40 http://www.dn.se/nyheter/valet2010/2010-ars-forsta-debatt-mellan-riksdagspartierna-1.1036715  100620 
41 http://www.dn.se/nyheter/valet2010/2010-ars-forsta-debatt-mellan-riksdagspartierna-1.1036715  100620 
42 http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2784&catid=486&Itemid=857   
100623 
43 http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=69153 100620 
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I de senare årskurserna ska rapporterna vara mycket 

 konkreta och uppdelade på varje ämne. 

 De ska innehålla information om vad eleven gjort,  

vilken kunskap eleven uppnått och vilka  

utvecklingsmöjligheter eleven har44. 

     

Partiet ser detta system som ett bättre alternativ. De är på sin hemsida kritiska till att 

likvärdigheten inte är bättre än det är i det system vi har idag och de menar att med omdömen 

slipper både skolan och eleven den problematiken. Partiet vill ha betyg från årskurs nio som 

tidigast.45 

    Maria Wetterstrand hävdar i en debatt i Agenda med Utbildningsminister Jan Björklund att 

betygen minskar barnens lust att lära sig saker och att det i huvudsak är svaga elever som 

drabbas av att vi har betyg i skolan.46 På sin hemsida hänvisar partiet till olika forskare för att 

styrka sina argument om att betygen inte får eleven att prestera mera. Ett annat argument, som 

enligt Miljöpartiet talar emot betygen, är att lärare sätter betyg på annat än rena kunskaper. 

Andra saker vägs in i bedömningen, menar de. Bakom denna studie står Bengt Selghed. Den i 

flera medier diskuterade betygsinflationen nämns också som ett argument mot betyg. Elever 

som avslutat sina studier tidigare år kommer på så sätt i ett sämre läge än de studenter som går 

ut nu.47 Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har dock accepterat den sexgradiga skala 

som förslagits av regeringen. Det som båda partierna har varit kritiska till är att det bara ska 

finnas centralt fastställda mål för tre av betygsstegen, A, C och E. De anser att det är för 

otydligt och om de kommer till makten i höst kommer alla betygsstegen att definieras tydligt 

och användas som styrdokument.  

 

2.4 Partiernas ideologiska grund för synen på människan och deras 
ställningstagande i betygsfrågan 
Varför tycker då partierna olika i betygsfrågan? De politiska ideologierna ger olika svar på 

hur de vill att samhället ska se ut och hur det ska styras. Ideologierna har alla sin människosyn 

och den speglar också dess syn på människans förmåga och skyldigheter och ansvar gentemot 

sig själv och andra. Samtliga partier i riksdagen har antagna partiprogram, handlingsprogram 

eller motsvarande på sina hemsidor. Dessa program visar partiets värderingar och normativa 

                                                 
44 ibid. 
45 http://www.dn.se/nyheter/valet2010/2010-ars-forsta-debatt-mellan-riksdagspartierna-1.1036715 100620 
46 http://www.dn.se/ledare/signerat/betyg-for-jamlikhet-1.1115922  100619 
47 http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=177655  100619 
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uttalanden. De visar på hur partiet ser på olika värden och hur deras prioriteringsordning görs 

utifrån att värdena bestämts. I denna del av arbetet har bara dessa parti- eller 

handlingsprogram används för analysen. De ideologier som de olika parti- och 

handlingsprogrammen har analyserats emot är för Alliansens partier liberalismens och för de 

Rödgröna har socialismens ideologi och i viss mån ekologismens för Miljöpartiet används. 

Inledningsvis kommer ideologiernas grundtankar och människosyn att beskrivas, sedan 

kommer blocken och dess partier ställningstagande analyseras utifrån deras ideologiska 

grund.  

2.4.1 Liberalismens grundtankar 

Liber är latin och betyder fri. Friheten innebär att individen själv kan och ska bestämma över 

sitt eget liv. Den friheten ska omfatta såväl det politiska som ekonomiska livet. Den politiska 

friheten innefattar yttrandefriheten och tryckfriheten, individens rätt att starta en förening eller 

ett parti. Religionsfriheten är en annan del av den politiska friheten.48 Den ekonomiska 

friheten ger människor rätten att starta och driva företag samt förvalta sin egendom. 

    Liberalismen har sin grund i 1700-talet, med upplysningens idéer och tankarna om 

naturrätten. Innan mitten av 1800-talet var de liberala mot allmän rösträtt. Orsaken till detta 

var att den stora massan inte ansågs vara tillräckligt bildad för uppdraget. På 1860- och 1870-

talet ansågs det möjligt att skingra okunnigheten genom att utbilda och på så sätt bilda 

människorna.  

    Om liberalerna var mot statlig inblandning inledningsvis, så kunde de vid förra seklets 

början godtaga vissa typer av statligt ingripande. Dessa tankeströmningar leder till det som 

kallas socialliberalism. Redan tidigare hade då dessa tankar framkommit. Socialliberaler 

prioriterar den individuella friheten, men menar att staten måste ta ett ansvar. Detta motiveras 

med att människor är jämlika, men olika starka. De nyliberala idéerna som växte fram ville 

sedan återigen arbeta för att statsmaktens makt och ingripande skulle minskas. Socialliberaler 

och nyliberaler har samma syn på individen, i grund och botten, men de skiljer sig åt i synen 

på statens inblandning och påverkan på individen.49 

 

 

 

                                                 
48 Uriel Hedengren Politiska idéer: drömmen om det perfekta samhället Natur och Kultur, Stockholm (2007)  
Sid. 12 ff. och Larsson  Sid. 27 ff. 
49 Ibid. 
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2.4.2 Liberalismens människosyn 

Hos liberaler finns en stor tilltro till människans egen förmåga och förnuft. Hon kan själv göra 

avvägningar och bedöma vilka konsekvenser ett handlingsalternativ får. Filosofen Ronald 

Dworkin, menade att alla individer ska oberoende av sin bakgrund, behandlas med samma 

hänsyn och respekt. Han menade att vi är jämlika, men olika. Detta förutsätter att vi inte kan 

behandla alla lika, för då ökar skillnaderna mellan människorna i samhället. Alla ska ha lika 

chanser till att utvecklas. En annan av filosoferna bakom de liberala tankarna var John Stuart 

Mill. Mill ansåg att de framgångar som en människa röner, beror på hennes egna 

ansträngningar. Det är individen som själv genom hårt arbete kan utveckla sitt tänkande och 

nå längre i livet.50 Tankarna om att alla ska ha samma möjligheter har lett till tanken på alla 

ska ha lika tillgång till utbildning i livet. Alla i ett samhälle ska få vara med och påverka 

besluten. Utbildning och yrke ska individen själv få välja, utan inblandning från Statens sida. 

Hos de liberala finns tanken på att individens ansträngningar ska belönas, eftersom de är det 

som är en av förutsättningarna för tillväxt i samhället.  

    Liberalerna har en positiv människosyn och utilitaristen Jeremy Bentham menade att det 

som skulle eftersträvas var största möjliga lycka till största möjliga antal. Många liberaler 

anser dock att detta inte får innebära att en persons framgångar, beror på en annan individs 

tillkortakommanden.51 

 

2.4.3 Alliansens ideologiska grund för sin människosyn och ställningstagande i 
betygsfrågan 

Samtliga partier i Alliansen menar att det som ligger bakom deras politik är idéer, ingen av 

dem talar om att det är en ideologi som ligger bakom deras politiska ställningstaganden. 

Folkpartiet Liberalerna är av förståeliga skäl, det parti som tydligast går ut med att de är 

liberaler. På deras hemsida redogörs också för bland annat liberalismens historia och 

grundtankar. Vidare påpekas att inom politiken måste prioriteringar göras för allas bästa.  

    Centerpartiet skriver på sin hemsida att de är ett liberalt parti. De är ett grönt, liberalt parti 

och grunden för den förda politiken är individen. Människors lika värde och rättigheter 

betonas vara utgångspunkten för den politik som Centerpartiet för. 

    På Moderaternas hemsida, eller de nya Moderaternas talas det istället om Moderaternas 

ideologi. Till följd av att samhällets ständigt förändras så påpekas att också partiet ständigt 

                                                 
50 Larsson  Sid. 32 ff. 
51 Hedengren. Sid. 12 ff. 
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behöver förändras. Ambitionen är att fler människor i Sverige ska få större frihet. Den 

friheten innebär att människors möjligheter att stå på egna ben, känna sig som en del av en 

större helhet ska öka.  

    Kristdemokraterna definierar sig inte som liberaler utan på hemsidan skrivs 

  
I Sverige har vi länge haft partier som är liberala,  

konservativa eller socialistiska. Kristdemokratin är mindre känd52  

 

De menar att de har en personalistisk människosyn, som sägs var ett alternativ till de liberalas 

tankar om individen och andra gruppers syn på att kollektivet är det viktigaste. Det 

ovanstående förtydligas genom följande 

 
 För oss är en person varken sig själv nog eller bara en kugge i  

samhällsmaskineriet. Varje människa är unik, men vi behöver  

också gemenskap med andra för att utvecklas.53 

       

    Den 23 juni 2010 presenterade Alliansens arbetsgrupp för utbildningsfrågor sin slutrapport. 

I gruppen har samtliga regeringspartier varit representerade. Högskoleminister Tobias Krantz 

som är folkpartist, har lett arbetet och där klargör Alliansen sina ambitioner för skolan, men 

också sin syn på människan, vilket stämmer väl överens med liberalismens syn på den fria 

människan som också förväntas ta sitt ansvar för sitt eget liv. 

 
 Alliansen arbetar för en skola som ser varje elev och som ger varje människa 

möjlighet att växa. Vi har höga förväntningar såväl på utbildningsväsendets 

förmåga att möta individers olikhet som på människors förmåga att själv ta 

ansvar för sitt lärande.54 

 

Då unga elever inte själva i samma utsträckning kan ta ansvar för sina egna val och sitt eget 

liv, visas i rapporten på föräldrars ansvar för detta. Det är en anledning till att betyg ska finnas 

för att föräldrar ska få information och på så sätt vara delaktig i och ta ansvar för sina barns 

kunskapsutveckling.55 Betygen påverkar den enskildes liv och ett felaktigt betyg kan få stora 

konsekvenser. Därför vill Alliansens att eleven ska ha möjlighet att överklaga betygen. Varje 
                                                 
52 http://www.kristdemokraterna.se/Skolarbete/VarIdeologi  100618 
53 http://www.kristdemokraterna.se/Skolarbete/VarIdeologi  100618 
54 Alliansens arbetsgrupp för utbildning Slutrapport Presenterad 23 juni 2010  
http://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2010/06/Alliansens-utbildningsrapport.pdf 100624 
55 Ibid. sid. 22 
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elev ska kunna ta ansvar för och påverka sin egen framtid, även detta visar på tankar som hör 

liberalismen till. 

    Efter att jag har gått igenom varje enskilt partis beskrivning av sig själva kommer jag i det 

fortsatta arbetet att behandla samtliga partier i Alliansen som grundade på den liberala 

ideologin. Här nedan kommer samtliga partier att granskas utifrån sin människosyn och 

aktuella ställningstaganden i betygsfrågan. Argument för att belysa detta kommer i korthet att 

presenteras. Moderaterna är det största borgerliga partiet och de vill att betyg ska ges tidigare 

än idag. Detta för att de anser att på höstterminen i årskurs åtta har eleven för kort tid kvar att 

ta igen eventuella kunskapsluckor.56 De liberala idéerna syns även här och visar på att eleven 

har sin frihet, men ska också kunna ta ansvar för sitt liv och sin kunskapsinhämtning och då 

måste förutsättningarna för detta finnas. Vidare vill partiet att betyg ska ges i flera steg, vilket 

ska öka elevens motivation och känsla för rättvisa. Det ska synas i betyget att eleven tagit 

ansvar och ansträngt sig lite mer.57 Detta stämmer väl överens med John Stuart Mills tankar 

om att det är individen själv som sina egna ansträngningar når större framgångar.  I partiets 

handlingsprogram visas flera argument som visar partiets liberala grund. Med höga 

förväntningar och ökade resurser ska elevernas lust att lära öka. De som inte når målen för 

Godkänt ska erbjudas stöd och betyg ska ges i årskurs sex och innehålla flera steg än vad som 

är fallet idag. Alla människor är jämlika men olika vilket gör att stöd ska ges till den som 

behöver det. De vill även att omdömen som innehåller uppgifter om ordning ska tillåtas.   

Innan betyg ges i årskurs sex så ska individuella utvecklingsplaner (IUP) finnas för varje elev 

och ska, enligt moderaterna, få innehålla omdömen som är betygslika.58 De liberala tendenser 

som kan ses här är de som visar på tron på varje individs förmåga att ta ansvar för sitt eget liv, 

eller föräldrars vilja och önskan att ta ansvar för sitt barn. Vidare anser partiet att 

gymnasieelever ska ha rätt att tentera upp sina gymnasiebetyg samt i de fall där eleven så 

önskar, kunna förbättra upp sina betyg på Komvux. Detta kan tolkas som om eleven ska, inte 

bara under sin skoltid utan även efter den, kunna påverka sin framtid.    

    Folkpartiet har sin partiledare som Utbildningsminister i Alliansens regering och är det 

parti som ofta företräder regeringens synpunkter då skolan eller skolfrågor debatteras. Dags 

att sikta ännu högre är det Utbildningspolitiska program som Folkpartiet antog vid sitt 

landsmöte 2009. Redan i den första punkten i utbildningsprogrammet klargör partiet att det 

                                                 
56 http://www.moderat.se/web/2a8a2a45-c5ba-466e-b42d-0d0fcac07267_2_2_1_1.aspx 100625 
57 ibid. 
58 http://www.moderat.se/web/Vart_handlingsprogram.aspx 100625 
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ska löna sig att utbilda sig.59 Programmet inleds med ett 32-punkts förslag. I punkt nio 

kommer synen på betyg in. Betyg ska ges från årskurs sex och betyg ska finnas för att 

utvärdera elevens kunskaper. Skolan ska ha positiva förväntningar på varje elev och kraven 

ska vara höga.60 De positiva förväntningarna samt rätten till stöd för alla, såväl de som är 

svagpresterande som de som är studiebegåvade visar på synen om alla är jämlika men olika 

och att alla elever behöver såväl stöd som stimulans för att prestera bättre utifrån sina egna 

förutsättningar.61 Detta stämmer väl överens med den liberala synen som filosofen Dworkin 

hade. Eleverna ska behandlas med såväl hänsyn och respekt och genom de positiva 

förväntningarna visar skolan att de tror på alla elevers förmåga att utvecklas. Dworkin 

menade vidare att vi är alla jämlika, men detta innebär inte att skolan i detta fall, kan behandla 

alla lika. Alla behöver stimulans för att utvecklas, vissa behöver mer stöd än andra och ska till 

följd av detta också ha rätt till det. För att detta ska förverkligas med rätten till stöd vill partiet 

skriva in det i skollagen. Folkpartiet vill också att skolan förutom den rent kunskapsmässiga 

utbildningen även tydligt ska visa vad som är oacceptabelt beteende. Anmälningsplikt vid 

mobbning, skyldighet att polisanmäla brott, nolltolerans mot språkbruk som kan anses 

kränkande och rätten att stänga av en elev om så behövs. Denne ska dock alltid ha rätt till 

undervisning på annan plats.62 Liberalismens tankar om att individen ska sättas i centrum och 

att alla människor är lika mycket värda, visas genom att skolan inte kan acceptera att elever 

far illa under sin skoltid och att det är skolans skyldighet att se till att så är fallet. För att visa 

på att alla är jämlika, men olika vill partiet: 

 
 Gymnasieskolan ska vara anpassad efter att ungdomar är olika. Det ska finnas tydliga 

program och inriktningar, oavsett om eleven vill läsa vidare på högskolan eller gå 

direkt ut i arbetslivet. Yrkeseleverna ska kunna välja om de vill läsa in 

högskolebehörighet, antingen inom sitt program eller senare på komvux.63 

 

Alla ska ha samma rätt att läsa in högskolebehörighet, men det ska också finnas alternativ för 

de som så inte vill eller har förmågan att klara de högre kurserna. 

    För att betygen ska få ett stabilt värde vill partiet att bara utbildade lärare ska få 

legitimation och få rätten att sätta betyg. Enligt utbildningsprogrammet ska den statliga 

                                                 
59 Dags att sikta ännu högre Utbildningspolitiskt program antaget vid Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 
Sid. 2. http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_5453/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 100620  
60 Ibid.  
61 Ibid.  
62 Ibid. Sid. 3 
63 Ibid. Sid. 5 
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styrningen av skolan öka och detta ska visa sig genom tydligare nationella kunskapskrav, ett 

betygssystem som är klarare än det vi har idag samt statliga inspektioner regelbundet. Detta 

uttalande visar på en socialliberal syn. Det statliga ingripandet anses behövas för att säkra 

rättvisan i systemet.   

    Centerpartiets idéprogram talar enbart om skolan i allmänna termer och begreppet betyg 

omnämns inte i partiprogrammet. Därför har istället partiets hemsida används för detta 

ändamål för att få fram deras syn. I en debatt som omnämns på hemsidan, vill partiet ha 

skriftliga omdömen från årskurs ett och anledningen till detta är att  
 

Det är ett kraftfullt instrument för att förbättra elevernas prestationer. 

Skriftliga omdömen kan öka resultaten med 30 procent64 

  

De skriftliga omdömena ska öka elevernas prestationer och av denna anledning vill partiet 

också ha betyg tidigare än idag. Detta anser partiet ska öka elevernas engagemang i skolan. 

Det som kritiseras i dagens system är att otydligheten för eleven är för stor. Tydligheten måste 

vara större, menar Centerpartiet, inte minst för att rättvisan ska förbättras.65 I dessa uttalanden 

syns inte lika tydligt de liberala idéerna om människans frihet och förmåga till att ta ansvar 

för sitt eget liv. Utan det talas om betygen ska öka elevens prestationer inte drivkraften till att 

lära sig, snarare måste eleven ha omdömen och betyg för att prestera.  

    Kristdemokraterna slutligen har inte skola och utbildning som ett av de prioriterade 

områdena inför valet. Istället kan information fås via deras politikerområden, där skolan är ett 

av de områden som finns upptagna. Det som partiet fokuserar på är tryggheten i skolan och 

arbetet med värdegrundsfrågor. Ordning och reda i skolan ska medföra arbetsro. Betygen vill 

partiet införa från årskurs sex och med flera betygssteg än vad som vi har idag.66 Inte heller 

Kristdemokraterna visar så tydliga liberala tendenser, det som partiet vill är att ge skolan mera 

makt att skapa ordning och reda genom att öka de befogenheter som lärarna har. Skolk vill 

partiet också ska föras in i betyget och de skriftliga omdömen som ges ska innehålla uppgifter 

om elevens uppträdande i skolan och även dennes engagemang. Elever som uppför sig illa ska 

tillrättavisas och den elev som  

 
anstränger sig, är aktiv på lektionerna och omtänksam mot sina 

 klasskamrater ska uppmuntras i sitt beteende.67 

                                                 
64 http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2008/Skriftliga-omdomen-fran-arskurs-1 100618 
65 http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2008/Skriftliga-omdomen-fran-arskurs-1  100618 
66 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Skola 100617 
67 Ibid.  
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Dessa idéer kan ses som mera konservativa. Det är skolans uppgift att fostra och visa på den 

rätta vägen. 

2.4.4  Socialismens grundtankar 

Socialismen kan härledas ur ordet socius som betyder kamrat och den moderna socialismen 

växte fram på 1800-talet i samband med arbetarrörelsens framväxt. Kännetecknande för 

socialismen är att kampen mot kapitalismen. Detta innebär att de vill att det privata ägandet 

ska minskas eller upphöra och marknadens makt ska minska över produktionen. Konkurrens 

ska inte finnas och inte heller skillnader mellan olika grupper av individer. Larsson menar att 

den socialism som ligger till grund för en socialism som inte förespråkar revolution utan mera 

gradvisa förändringar av samhället ska kallas reformistisk socialism.68 Även inom 

socialismen talas det om fria människor. Här består friheten mer i att ingen människa ska 

styras av någon som tjänar på dennes arbete. Ord som är centrala inom socialismen är

solidaritet och jämlikhet. Statligt ägande och en ekonomi som är statligt reglerad är 

förutsättningar som krävs för att jämlikt socialistiskt sam

 

hälle ska uppnås.  

                                                

2.4.5 Socialismens människosyn 

Enligt socialismen är människan i huvudsak en kollektiv varelse till skillnad från 

liberalismens mer individualistiska syn på människan. Hon är kollektiv i den bemärkelsen att 

hon utvecklas bäst i interaktion med andra. Gruppen är central och det är också gruppen som 

bäst kan lösa de eventuella problem som uppstår i samhället. För att uppnå jämlikhet i 

samhället och avskaffa de orättvisor som finns måste allt privat ägande upphöra. Alla 

människor ska ha samma möjligheter till utbildning, materiell standard och att kunna ta del av 

samhällets kultur.69  

2.4.6 Ekologismens  grundtankar 

Ordet ekologi betyder hushållning och redan på 1800-talet kommer dessa tankar till uttryck. 

Det som individerna skulle hushålla med var naturen och dess resurser.  Till följd av det 

ökade intresset för miljön och miljöfrågorna tog sig Miljöpartiet in i riksdagen på 1980-talet. 

Den ideologi som ligger till grund för allt flera partier med miljöfrågor som huvudsakligt 

intresseområde kallas ekologism. De vill minska maktkoncentrationen och istället 

 
68 Larsson sid. 83 ff.  
69 Hedengren sid. 49 
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decentralisera även ägandet. Ekologisk balans är viktigare än tillväxt och en av 

förgrundsfigurerna för Ekosofin är Arne Naess och i Sverige kan Per Garthon ses som en 

stark kraft för dessa tankar. 

2.4.7 Ekologismens människosyn 

Människan ses som en del av en större helhet, hela ekosystemet. Hennes egoism och 

penningbegär har dock tagit henne bort från där hon en gång var, i balans med  naturen.70 

Viktiga begrepp inom ekologismen är solidaritet och då ska solidariteten sträcka sig längre än 

bara till andra människor och också omfatta alla levande varelser. Tanken om det hållbara 

samhället kräver planering och långsiktighet och om människan själv inte  kan ta ansvar för 

detta så förespråkas statligt ingripande. Människan ska då betala högre skatt på saker som 

hotar miljön och mindre skatt på arbete. Här ska det löna sig för såväl individ som företag att 

ta ansvar för miljön för sin egen generations skull och även för kommande generationers 

skull. 

2.4.8 De rödgrönas ideologiska grund för sin människosyn och 
ställningstagande i betygsfrågan 

Vilken ideologi ser då de Rödgröna som grund för sin politik och sina ställningstaganden i 

olika frågor?  

    Inom det Rödgröna blocket talar Socialdemokraterna i sitt partiprogram från år 2001 om att 

socialismen är deras ideologi: 

 
 Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på  

demokratins ideal och alla människors lika värde.  

Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle  

är den demokratiska socialismens mål.71 

 

Här markeras tydligt vilken ideologi som står till grund för partiets arbete. Fria och jämlika 

människor som solidariskt ska dela med sig till varandra är Socialdemokratins mål med den 

förda politiken. Solidaritet är ett viktigt begrepp inom den socialistiska ideologin. 

                                                 
70 Larsson sid. 149 ff, Hedengren sid. 114 och 
http://www.ur.se/Ung/Amnen/SO/Samhallskunskap/Politik/Ideologier/Dromsamhallet/Ekologism 100625 
71 http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%c3%a5rt%20parti/partiprogram.pdf 
100625 
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    Vänsterpartiet inleder sitt partiprogram, som reviderades vi 37: e partikongressen 2008, 

med att beskriva sig som ett socialistiskt och feministiskt parti och lite längre fram i 

dokumentet sägs att det även vilar på en ekologisk grund.  Vidare utvecklas resonemanget:  

   
Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande  

och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. 

 De ser kvinnor och män som självständiga, tänkande individer,  

kapabla att skapa sig själva som människor i samverkan med andra.72 

 

Tankarna om socialismens kollektiva tankar visar sig i citatets sista mening. I samspel med 

andra utvecklas människan på bästa sätt. Däremot kan meningen som inleder citatet mera ses 

som en liberal tanke, då förnuft och kritiskt tänkande betonas. 

    Miljöpartiet talar om sin ideologiska grundsyn i sitt partiprogram från 2005 och säger sig 

vara en del av en grön politiskt rörelse som är världsomspännande.73 Någon specifik ideologi 

nämns dock inte utan istället räknas det som partiet tycker är viktigt upp, alla människors lika 

värde, frihet för individen att utvecklas och bestämma över sig själv och till följd av detta 

anses människan vara kapabel att ta ansvar för sitt liv och sina val. Solidaritet är viktig och 

ska omfatta inte bara mänskligheten lokal och även globalt utan även andra levande varelser. 

Delaktighet är viktigt för Miljöpartiet och de vill centralisera makten och människor ska vara 

mera direkt delaktiga i de beslut som fattas.74 Miljöpartiet har inte som de andra partierna en 

klar grund i någon av de tre stora ideologierna. Detta har gjort att partiet har kunnat samarbeta 

med båda blocken vilket också har skett ute i landet på det lokala planet. På riksnivå har då 

partiet valt att deltaga i ett Rödgrönt samarbete inför valet.  

    De rödgrönas samarbete har inte pågått lika länge som Alliansens och till följd av detta 

finns inte en samsyn i alla frågor ännu. Hur ser de då i sina partiprogram eller motsvarande 

samt på sina hemsidor på betygen i skolan och hur motiveras argumenten.  

    Socialdemokraterna är det största partiet i det Rödgröna samarbetet och i sitt partiprogram 

på hemsidan tas inte betyg upp. Inte heller i handlingsprogrammet för åren 2007 – 2010 

nämns betygen.75 Under partiets viktiga frågor finns Unga – en kunnig generation, som tar 

upp utbildning. Vidare finns under Vår politik, punkten Utbildning som också behandlar 

                                                 
72 http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2022&Itemid=824 100625 
73 http://www.mp.se/files/82000-82099/file_82014.pdf 100625 
74 http://www.mp.se/files/82000-82099/file_82014.pdf  100625 
75 http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/skara/dokument/handlingsprogram.pdf  100625 och 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%c3%a5rt%20parti/partiprogram.pdf  100625 
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skolans område. Där fastslås att kunskapsmålet är det viktigaste för skolan att uppnå.76 För att 

detta ska vara möjligt krävs att uppföljning sker kontinuerligt. Detta är ett skäl till att betyg 

ska sättas på elevens kunskaper. Betygen ska inte få elever och deras föräldrar att ställas inför 

val de inte är mogna för och inte heller för att sortera elever, utan bara för att eleven ska få det 

stöd som denne behöver. Detta visar att den socialistiska grundtanken om att alla ska var lika, 

ingen ska sorteras ut, det är gruppen som är det viktiga. Partiet menar även att en 

blocköverskridande överenskommelse måste ske i denna fråga för att skapa arbetsro och 

kontinuitet i skolan. Till följd av detta kan Socialdemokraterna tänka sig betyg från årskurs 

sex och en betygsskala som omfattar flera steg än den som finns idag.77 Partiet vill att 

utbildning ska löna sig och nya chanser ska ges och även möjlighet till omval genom hela 

livet ska individen ha rätt till.78 Här syns partiets tankar om jämlikhet och att alla ska ha 

samma möjligheter. De menar vidare att betygen inte är den viktigaste frågan för skolan idag 

utan det är resursfördelningen.79  

    Vänsterpartiet markerar tydligt i sitt partiprogram sitt ställningstagande i betygsfrågan. Där 

slås fast att: 
 Vars och ens möjlighet att få en god utbildning ska säkerställas i en  

offentligt driven, avgiftsfri och betygsfri skola.80 

 

Partiets mål är att det inte ska finnas några betyg i skolan och betyg som begrepp ska bara 

finnas som det intyg som eleven får med sig efter avslutad skolgång. Detta ska innefatta 

vilken utbildning som eleven har genomgått. Första gången eleven ska få ett sådant är efter 

avslutad grundskola.81 Arbetsprover och intervjuer förespråkas istället. Detta visar på partiets 

ideologiska grund och tankar om att alla ska vara på samma nivå och jämlika. Alla har gått 

utbildningen och sedan ska arbetsprover visa vem som är mest lämpad för nästa steg. 

    Miljöpartiets tankar kring betyg framkommer i deras partiprogram. De vill avskaffa dagens 

betygssystem. Anledningarna till detta är flera och som ett argument lyfts den stress som 

betygen medför för eleven. Vidare anses inte betygen visa elevens utvecklingsmöjligheter 

eller kunskapsnivå. Bättre system måste enligt partiet utvecklas för att såväl elever som 

föräldrar ska få en rättvis bild av eleven. De efterfrågar ett utvärderingssystem som bättre 

                                                 
76 http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Utbildning/Betyg 100626 
77 Ibid.  
78 http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Valfragor/Unga-en-kunnig-generation 100620 
79 http://www.socialdemokraterna.se/media/nyheter/marie-granlund-vi-river-upp-betyg-for-sex-aringar- 100626 
80 http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/politiskaprogram/partiprogram_08_inlaga.pdf  
100626  
81 http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2784&catid=486&Itemid=862  
100626 
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visar på detta. Detta system skulle även kunna användas som urvalsmetod vid ansökan till 

högre studier. Innan detta har skett vill Miljöpartiet att betygen avskaffas.82  

                                                 
82 http://www.mp.se/files/82000-82099/file_82014.pdf sid 15 100625 
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3.  Avslutning 

3.1 Sammanfattning   
Syftet med detta arbete har varit att redogöra för det nya betygssystemet som, om Alliansen 

vinner valet, kommer att införas hösten 2011 på gymnasieskolan och året därpå i grundskolan.   

Då det är politiska beslut som ligger bakom förändringarna inom skolan och även det nya 

betygssystemet så kommer partiernas syn på och argument för eller emot betyg att 

presenteras. Avslutningsvis kommer partierna betygsuppfattning att kopplas till partiernas 

ideologiska grund. Varför har partierna den uppfattnings som de har i betygsfrågan och i 

vilken grad stämmer den överens med partiets ideologiska grund? Kan deras syn i 

betygsfrågan ses som en tillämpning av deras ideologi? 

 

För att uppnå det uppställda syftet kommer följande frågeställningar att besvaras i arbetet: 

1. Varför ska ett nytt betygssystem införas och när kommer det att införas? 

2. Hur kommer det nya betygssystemet att se ut? 

3. Hur ser Alliansens partier på betyg och vilka argument lyfter de fram i debatten? 

4. Hur ser de Rödgröna partierna på betyg och vilka argument lyfter de fram i 

debatten? 

5. Hur och i vilken grad återspeglas partiets ideologiska grund och deras 

människosyn i deras ställningstagande? 

    

 Vi har haft betyg i Sverige sedan 1800-talet och det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystem som vi har idag har föregåtts av det relativa och innan det, det absoluta. 

    Dagens system, med betygen IG till MVG i gymnasiet och G till MVG i grundskolan har 

av många uppfattats som orättvist då betygsstegen är få. Fler betygssteg i det nya förslaget ska 

göra att elevens känner sig mera rättvist behandlad och möjligheterna till att nå ett högre 

betygssteg ska inte kännas så långt. Likaså finns en önskan att alla skolformer i Sverige ska ha 

samma typ av betygssystem. Betygen ska införas med start 2011 på gymnasienivå och ett år 

senare i de svenska grundskolorna. Tanken har också varit att anpassa det svenska 

betygssystemet med det europeiska systemet för betyg ECTS, European Credit Transfer 

System som består av sju bokstavsbetyg, där fem av dem visar på en nivå för Godkänd och 

däröver. A är det högsta betyget och E det betyg som står för Godkänd. På den europeiska 

skalan finns två betyg för Icke Godkänd, F och Fx. F står för försökt, men inte lyckats nå 
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målen för Godkänd och Fx står för att eleven inte visat sina kunskaper så att de går att mätas. 

I Sverige finns ett betyg för Icke Godkänd och det är F, där betygsunderlag saknas sätts 

istället ett streck. Skolverket ska besluta om kriterier för betygen A, C och E. För betygen B 

och D är det läraren som, utifrån de riktlinjer som finns, ska bedöma elevens kunskapsnivå. B 

ska ges till elev som i sin helhet uppfyller betygen för C och till övervägande delen uppfyller 

betygen för A. Samma sak gäller för betyget D, i sin helhet för kunskapsnivån under och till 

övervägande delen för betyget över. Betyget F ger noll poäng och betyget E ger tio poäng, 

sedan ökar antalet poäng med två komma fem per betygssteg och sålunda ger betyget A 20 

poäng.  

    Synen på betyg har varierat över tid och mellan partier eller block. Alliansen har haft fyra 

år på sig vid makten tillsammans och detta gör att de har en större samsyn på betyg än vad de 

Rödgröna partierna har. Alliansen vill att betyg ska ges från årskurs sex och att betygsskalan 

ska innehålla flera steg än vad den gör idag. Detta för att uppmuntra och motivera eleven att 

prestera mera och nå ett högre betyg, vilket ska kännas möjligt med flera betygssteg. 

    Moderaterna vill att det ska visa elev ska känna att han eller hon tjänar på att anstränga sig 

lite mera och att elever som inte når nivån Godkänd i årskurs sex ska få betyget IG, eller 

motsvarande. Folkpartiet menar att det ska löna sig att plugga och vara flitig i skolan. Eleven 

ska med flera betygssteg känna att det nästa betygssteg är möjlig att nå. Centerpartiet menar 

att betyg gör eleven mera engagerad i sin egen kunskapsutveckling och att målstyrningen 

förutsätter betyg. Betyg ska också användas som ett medel för skolan att utvärdera sin egen 

verksamhet. Slutligen Kristdemokraterna som också de vill ha flera betygssteg och betyg från 

årskurs sex. De menar dock att elever som går ut grundskolan inte ska kunna erhålla betyget 

Underkänd. Kristdemokraterna talar mer om elevers uppförandet och arbetsron i skolan. 

    Så de Rödgröna partierna med Socialdemokraterna som största parti. Socialdemokraterna 

vill inte ha ett system med flera betygssteg, då de anser att det ökar såväl betygshets som 

stress hos eleverna. De vill istället ha en bättre dialog i skolan. De kan som enda parti i detta 

block tänka sig betyg från årskurs sex. Vänsterpartiet vill riva upp hela förslaget och partiets 

önskan är att avskaffa betygen helt på sikt och ersätta dem med intyg på genomförd 

utbildning, då eleven lämnar den obligatoriska skolan. Vid antagning till utbildningar ska 

istället intervjuer och arbetsprover fälla avgörandet. Miljöpartiet vill inte heller ha betyg men 

kan tänka sig betyg från årskurs nio och innan det ska bara omdömen ges till eleven. Dessa 

omdömen ska ej vara betygslika, men bli mer konkreta och preciserade i varje ämne ju äldre 

eleven blir. De hävdar att betygen tar bort elevens lust att lär sig saker och betygsinflationen 

gör att elever som gått ut tidigare hamnar i ett sämre läge. Både Miljöpartiet och 
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Socialdemokraterna har accepterat den föreslagna betygsskalan, men de vill att betygskriterier 

för alla betygssteg ska tas fram av Skolverket, inte som nu är föreslaget för betygen A, C och 

E. 

    Det är fyra partier som tydligare än de andra visar vilken ideologi som ligger till grund för 

den förda politiken. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet 

liberalerna. Folkpartiets partinamn visar tydligt på att det är den liberala ideologin som är 

grunden och även Centerpartiet säger att de är ett liberalt parti. Såväl Socialdemokraterna som 

Vänsterpartiet skriver båda att de är socialistiska partier. Vänsterpartiet säger sig också vara 

ett feministiskt parti på ekologisk grund. Moderaterna skriver inte ordet liberalt på sin 

hemsida, men deras synsätt visar att de är ett liberalt parti. Kristdemokraterna har 

kristdemokratin som grund och säger sig ha en personalistisk människosyn. Deras värderingar 

stämmer dock i stort in på de liberala tendenserna. Miljöpartiet är det parti som inte uttalar 

någon ideologi alls utan menar att de är en del av en världsvid grön rörelse. På grund av detta 

har partiet möjlighet att samarbeta med båda blocken och ha så gjort på det lokala planet. På 

det nationella planet har de valt att, i nuläget, deltaga i ett Rödgrönt samarbete. Som ideologi 

kan ekologismen ses som grund för partiets arbete. 

    Partiernas syn i betygsfrågan speglar också deras människosyn. Deras människosyn och 

deras ställningstagande i betygsfrågan speglar också den ideologi som partiet har som grund 

för sin politik. Alliansens partier har utifrån sina egna uttalanden och ställningstagande på 

hemsidan bedömts som liberala. Samtliga partier i Alliansen vill ha betyg och att dessa betyg 

ska ha flera steg än de som finns idag. Detta för att eleven ska känna att det lönar sig att 

anstränga sig lite mera och till följd av detta nå ett högre betyg än vad som är möjligt idag då 

betygsstegen är färre. Betyg ska också finnas för att eleven och dennes föräldrar ska kunna ta 

ansvar för elevens kunskapsutveckling. Likaså kan betygen användas av skolan för att 

utvärdera skolans verksamhet. Detta visar sig i deras syn på såväl individen som dennes 

möjligheter att påverka och ta ansvar för sina handlingar och sina liv. De partier som i högst 

grad speglar de liberala värderingarna är Folkpartiet och Moderaterna. Centerpartiet och 

Kristdemokraterna i något lägre grad.  

    De Rödgröna har ännu ingen gemensam linje i skolfrågor. Socialdemokraterna är det parti 

som kan tänka sig betyg tidigare än vad som är fallet idag, då de har sagt att betyg i årskurs 

sex är något som partiet kan ställa sig bakom. De vill att utbildning ska löna sig. Både 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot betyg då de anser att betygen inte ger en rättvis bild av 

elevens kunskapsnivå. Socialdemokraterna menar också att det finns risk med flera betygssteg 

då det kan skapa stress hos eleverna. Miljöpartiet menar att fler steg inte med automatik ger 
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mera rättvisa betyg. De vill istället som Vänsterpartiet att omdömen ska ges istället för betyg. 

I dessa ska elevens utvecklingsmöjligheter lyftas fram och de ska bli mera utförliga ju äldre 

eleven blir. Miljöpartiet kan tänka sig betyg i årskurs nio och Vänsterpartiet kan tänka sig ett 

omdöme som de vill ge eleven efter slutförd utbildning. Som urvalsmetod vill de båda 

partierna istället ha arbetsprov och intervjuer. Samtliga partier vill ha omdömen för att 

elevens behov av stöd ska framkomma, men dessa omdömen ska inte i tidiga år vara 

betygslika. Vänsterpartiet präglas i stor grad av den socialistiska ideologin. De vill att alla 

som har genomgått en utbildning ska få sitt intyg om genomförd utbildning utan gradering av 

sitt kunnande. Alla ska vara lika och alla ska ha samma chans inför nästa steg. 

Socialdemokraternas ställningstagande återspeglas också i hög grad av den sociallistiska 

ideologin, men med liberala tendenser. Utbildning ska löna sig. Genom att utbilda sig kan 

individen vara med och påverka och även skapa möjligheter till ett bättre liv. Miljöpartiet som 

har ekologismen som politisk ideologi talar med hjälp av forskningsresultat om att betygen 

inte är rättvisa och att betyg inte är det bästa metoden för eleven att utvecklas. Deras 

ställningstagande återspeglas i större grad av socialistiska tankar än av ekologismen då det 

inte går att säga vad denna ideologi skulle ställa sig i betygsfrågan.  

    Samtliga partier är påverkade av den ideologi som ligger till grund för deras politik. 

Partierna i Alliansens visar med sitt ställningstagande i betygsfrågan att de är tydliga liberala 

värderingar som styr dem. Bland partierna i det Rödgröna samarbetet är det främst 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som återspeglar den socialistiska ideologin i sina 

ställningstaganden. Vänsterpartiet i störst grad då de är mot den konkurrens som betygen kan 

leda till och Socialdemokraterna då de vill att utbildning ska löna sig. Tanken om 

arbetarklassens möjlighet att skapa sig ett utrymme och möjlighet till påverkan. Miljöpartiets 

saknar den ideologiska grund och hänvisar till forskningsresultat som stödjer deras syn på 

betyg.  

 3.2 Avslutande diskussion 
Betyg, något som för vissa klingar olycksbådande men för andra medför en känsla av hoppfull 

förväntan inför dagen då betyget ska delas ut och tas emot. Den enskilde elevens liv påverkas 

mycket av de betyg som han eller hon får under och efter avslutad utbildning.  

    Även om skolan har kommunaliserats så är den fortfarande styrd av centralt uppsatta 

styrmedel som skollag, läroplaner och mål- och betygskriterier för de olika kurser som eleven 

ska läsa. Betygen har diskuterats lika länge som vi har haft betyg i Sverige. Vad ska de mäta 
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och mot vad ska de mätas? Ska elevens kunskapsnivå mätas mot andra elever i gruppen eller 

mot centralt uppsatta mål?  Ska vi överhuvudtaget ha betyg?  

    De olika partierna ser olika på dessa frågor och det gör att betygsfrågan och skolan blir 

aktuell i valtider. I årets val ställs två block mot varandra och dessutom kommer några mindre 

partier att ställa upp för att kandidera till riksdagen. Det är därför intressant att studera hur de 

olika blocken vill arbeta med skolan och inte minst deras syn på betygen och den nya 

betygsskalan som beslutats. De olika partierna och även blocken påverkas av den ideologi 

som ligger till grund för deras politik, men i hur stor grad sker denna påverkan?  

    Alliansen vill ha betyg tidigare än vad som är fallet idag och de vill även ha flera 

betygssteg. De Rödgröna är inte ense i fråga och spännvidden mellan partierna är här stor. 

Vänsterpartiet vill inte ha betyg alls, Miljöpartiet kan tänka sig betyg i årskurs nio och 

Socialdemokraterna kan tänka sig betyg från år sex och med flera steg än vad som finns idag.  

    Alliansen har samarbetat under en längre tid och det syns också i betygsfrågan då 

samstämmigheten mellan partierna är stor. De Rödgröna har lång väg att gå innan de kan nå 

en uppgörelse vad gäller betygsfrågan. Socialdemokraterna menar också att 

resursfördelningen mellan skolorna är en viktigare fråga än betygen.  

    Som grund för den förda politiken och sina ställningstaganden har de olika partierna en 

ideologisk grund. Vissa partier som Folkpartiet och Centerpartiet i Alliansregeringen säger 

båda att de är liberala partier. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger båda att de är 

socialistiska partier. Moderaterna visar genom sina ställningstaganden på hemsidan att även 

de är ett liberalt parti. Kristdemokraterna är också det ett liberalt parti, men med en del 

konservativa drag då de talar mera om ordning, uppförande och arbetsro än vad de övriga gör. 

Miljöpartiet har ingen uttalad ideologi kan anses ha ekologismen som grund. De visar dock på 

värden som kan ses som både socialistiska och liberala. Detta leder till att de kan samarbeta 

med båda blocken och att de kan välja det alternativ som passar dem bäst på det lokala och 

nationella planet, dock befinner de sig långt ifrån Alliansen ställningstagande när det gäller 

betyg. 

    Det talas om att ideologierna har spelat ut sin roll och då är det intressant att se huruvida 

och i så fall vilken grad de två blocken med sina partier ändå präglats av dessa ideologier. 

Alliansens partier har tagit en tydlig ställning i betygsfrågan. De vill att det ska löna sig att 

plugga och vara flitig. Det förutsätts att viljan finns och stöd ska erbjudas till elever som 

behöver det för att nå Godkänd. För att stimulera eleven ska flera betygssteg motivera till 

ökade prestationer som är till nytta för elev själv och även samhället i stort. Drivkraften att nå 

ett högre betyg om steget inte är så stort dit motiverar flera betygssteg. Mot detta ställs det 
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Rödgröna samarbetet där Socialdemokraterna menar att det ska löna sig att utbilda sig och 

kan tänka sig betyg som Alliansen. Vänsterpartiet som inte vill ha betyg och Miljöpartiet som 

inte heller vill ha betyg men kan tänka sig betyg från årskurs nio.  

    Alliansens samsyn där elevens vilja att lära sig och ta ansvar för sin kunskapsinhämtning, 

där det ska löna sig att anstränga sig lite mera visar tydligt på ett liberalt arv. Betygen ska 

motivera eleven att studera mera och få ett högre betyg. Något som ska möjliggöras med flera 

betygssteg. Alla elever är jämlika men olika och stöd ska därför erbjudas till svagpresterande 

elever och även det visar på en liberal grund. Samtidigt ska duktiga elever också stimuleras. 

De Rödgröna har en samsyn vad gäller vilken ideologi de ser som sin grund, men ingen 

samsyn i betygsfrågan ännu. Socialistiska drag finns som visar på att betygen, som eleven kan 

se som ett konkurrensmedel, inte ska finnas. Alla ska vara jämlika och ha samma 

förutsättningar inför nästa steg i utbildningsnivån. Socialdemokraterna visar på en syn i 

betygsfrågan som stämmer bättre överens med Alliansens syn. Dagens Socialdemokrater har 

blivit mera liberala än vad de varit tidigare. Det är också för kontroversiellt att avskaffa 

betygen i den svenska skolan, vilket säkert också påverkat dem. Vi går mot ett samhälle där 

individen blir allt viktigare och det har säkert också påverkat Socialdemokraterna i deras 

synsätt. De Rödgrönas ställning i betygsfrågan har inte påverkats i lika hög grad av ideologin, 

eller också kan de inte hitta en gemensam tolkning hur denna ideologi skulle se på betyg. 

Möjligtvis kan det vara så att de inom Socialdemokratin vet att detta är en känslig fråga och 

väljer att inte inta samma ställning som de övriga två. Då lämnas svaret ännu oskrivet om hur 

fortsättningen ska bli. Det kan också vara så att de liberalas tankar om individens rättigheter 

ligger mera i tiden och i det ingår också allas rätt att lyckas. Förutsättningarna måste bara ges 

för den enskilde individen att göra sina val. Något som Socialdemokraterna också känner. 

    Vinner Alliansen höstens val vet vi vad som väntar oss. Om de Rödgröna vinner kan vi inte 

vara säkra på vad som händer med betygen. Ohly vill riva upp beslutet och de andra två kan 

tänka sig ett betygssystem med flera steg, men de är inte överens om när betyg ska sättas. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har aldrig varit i regeringsställning tidigare och 

Socialdemokraterna har noterat sina sämsta opinionssiffror på många år. Hur mycket är 

Socialdemokraterna villiga att ge upp för att eventuellt nå regeringsmakten? Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet har inte så mycket att förlora på att driva sin linje.  

    Den sittande regeringen har fått igenom sina krav på lärarlegitimation och att bara utbildade 

lärare ska få sätta betyg borgar för att det ska bli mera rättvisa betyg i fortsättningen. I tidigare 

betygssystem har betygskriterier saknats men då har istället ett större antal lärare varit 

behöriga vilket har säkerställt en viss kvalité på betygen. Vad händer då när personer som 
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saknar utbildning men ändå har rätten att undervisa och sätta betyg. Vad är det då som ligger 

till grund för elevens betyg. I avsaknad av den pedagogiska utbildningen finns risk för att 

andra saker än de rena ämneskunskaperna bedöms. Elevernas kunskaper ska jämförs med de 

nationellt uppsatta målen inte mot andra elever i klassen. Istället kan det bli det synliga, 

elevens uppförande och beteende som ligger till grund för det satta betyget. I vilket annat yrke 

som kräver akademisk utbildning kan man få kalla sig en yrkestitel utan att ha utbildning för 

det? Man kan inte kalla sig kirurg, ingenjör, revisor eller läkare utan att genomgått 

utbildningen som är avsedd för yrket.  

    Med kravet på att alla rektorer ska ha rektorsutbildning kan också kraven på rektorerna som 

pedagogiska ledare höjas. Det är rektorerna som ska leda det pedagogiska arbetet på skolorna 

och de administrativa uppgifter får inte bli för stora så att de tar över denna uppgift. En 

pedagogisk ledare på skolan gör också att individer som söker rektorstjänster bör ha 

pedagogisk bakgrund för att kunna leda detta arbete. 

    Skolverket har till uppgift att formulera mål- och betygskriterier och ska även kontrollera 

att skolorna arbetar på ett godtagbart sätt med de styrdokument som finns. Kanske borde även 

Skolverket ha en annan uppgift också att stödja skolorna i deras arbete för en ännu bättre 

skola i Sverige. Det är bra att nu nationella prov samlas in och kontrollrättas centralt för att se 

hur de enskilda lärarna och skolorna bedömer elevens kunskaper. Det arbete som Skolverket 

genomför får dock inte sluta bara som ett konstaterande att bedömningen inte var likvärdig 

utan det är sedan det verkliga arbetet börjar för både Skolverket och skolor runt om i landet. 

    Vidare har lärarutbildningen krav på sig att höja nivån på utbildningen och ställa högre 

krav på varje enskild student. Låt studenterna få utbildning i betygssättning och utvecklande 

samtal så att studenterna är trygga i sin yrkesroll när de lämnar universitetet. Eftersom 

kontrollen av handledare ute på skolorna inte är så stor och kontakten handledare och tutor på 

lärarutbildningen är i det närmaste obefintlig så finns risk att de saker som studenten förväntas 

lära sig under den praktiktiden inte genomförs. 

    Våra elever har rättigheten att få rättvisa betyg som innebär att bedömningen är likvärdig i 

hela landet. Betygen får inte bli ett konkurrensmedel skolor emellan som gör att elever lockas 

till skolor på grund av att de som undervisar saknar utbildning eller sätter för höga betyg. Jag 

tror ändå att betyg fyller en funktion för eleven och dennes föräldrar som mått på såväl 

kunskapsnivå och därtill hörande samtal mellan elev och lärare ska visa på 

utvecklingsmöjligheter för eleven. Ett intyg efter genomförd utbildning och efter det 

arbetsprov eller intervjuer som urvalsmetoder borde även de skapa oro och olustkänslor hos 

en individ. Betyg ges under en längre tid och eleven kan påverka sina betyg genom tydliga 

39 (43) 
  



 

mål och riktlinjer, stöd från en utbildad lärare och eget engagemang. Till detta behövs lärare 

som är utbildade och engagerade i såväl den enskilde eleven som i de ämnen som läraren 

undervisar i.  

   

 

  

     

 

  

 
 
 

40 (43) 
  



 

Referenser 

Litteratur 
Hedengren, Uriel Politiska idéer:  drömmen om det perfekta samhället Natur och Kultur, 
Stockholm (2007)  
 
Larsson, Reidar Politiska ideologier i vår tid Studentlitteratur, Lund (2006) 
 
Richardsson, Gunnar Svensk Utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu  
Studentlitteratur, Lund (2004) 

Internet 

Rapporter 

Alliansens arbetsgrupp för utbildning Slutrapport Presenterad 23 juni 2010  100624 
http://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2010/06/Alliansens-utbildningsrapport.pdf  
 
Dags att sikta ännu högre Utbildningspolitiskt program antaget vid  100620 
Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009  
http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_5453/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 
   
 

Tidningar 

http://www.dn.se/ledare/signerat/betyg-for-jamlikhet-1.1115922   100619 
 
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/2010-ars-forsta-debatt-mellan-riksdagspartierna-
1.1036715       100620 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bjorklund-spelar-valroulett-med-den-svenska-skolan-
1.1107512       100619 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sex-grader-i-ny-betygsskala_844675.svd  100617 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fem-godkanda-steg-i-nya-betygen_1071143.svd 100617 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-betyg-splittrar-alliansen_1071529.svd  100618 

 
Hemsidor  
 
http://politik.centerpartiet.net/var-politik-k-o/skola-utbildning/betyg  100618 
 
http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2008/Skriftliga-omdomen-fran-arskurs-1 100618 
 
http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Skola   100617 

41 (43) 
  

http://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2010/06/Alliansens-utbildningsrapport.pdf
http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_5453/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.dn.se/ledare/signerat/betyg-for-jamlikhet-1.1115922
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/2010-ars-forsta-debatt-mellan-riksdagspartierna-1.1036715
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/2010-ars-forsta-debatt-mellan-riksdagspartierna-1.1036715
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bjorklund-spelar-valroulett-med-den-svenska-skolan-1.1107512
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bjorklund-spelar-valroulett-med-den-svenska-skolan-1.1107512
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sex-grader-i-ny-betygsskala_844675.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fem-godkanda-steg-i-nya-betygen_1071143.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-betyg-splittrar-alliansen_1071529.svd
http://politik.centerpartiet.net/var-politik-k-o/skola-utbildning/betyg
http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2008/Skriftliga-omdomen-fran-arskurs-1
http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Skola


 

 
http://www.moderat.se/web/Var_Politik.aspx#search_betyg   100618 
 
http://www.kristdemokraterna.se/Skolarbete/VarIdeologi  100618 
 
http://www.moderat.se/web/2a8a2a45-c5ba-466e-b42d-0d0fcac07267_2_2_1_1.aspx  100625 
 
http://www.moderat.se/web/Vart_handlingsprogram.aspx  100625 
 
http://www.moderat.se/web/Var_Politik.aspx#search_betyg    100617 
 
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=177655   100619 
 
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=69153   100620 
 
http://www.mp.se/files/82000-82099/file_82014.pdf    100625 
 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/78/96/ef42d29b.pdf   100617 
 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/73/74/c49c7a53.pdf   100617 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/8543/a/78663    100616 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/10408/a/115030    100617 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/8543/a/78663    100617 
 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/73/74/5bfc79a0.pdf   100618 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/9984/a/97407    100616 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/10002/a/97896    100617 
 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Historik  100629 
 
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338    100616  
 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/05/004d4913.jpg   100618 
 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____32065.aspx   100629 
 
 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/skara/dokument/handlingsprogram.pdf  100625 
 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%c3%a5rt%20parti/partiprogram.pdf  100625 
 
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Utbildning/Betyg  100626 
 
http://www.socialdemokraterna.se/media/nyheter/marie-granlund-vi-river-upp-betyg-for-sex-aringar-  100626 
 
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Valfragor/Unga-en-kunnig-generation 100620 

42 (43) 
  

http://www.moderat.se/web/Var_Politik.aspx#search_betyg
http://www.kristdemokraterna.se/Skolarbete/VarIdeologi
http://www.moderat.se/web/2a8a2a45-c5ba-466e-b42d-0d0fcac07267_2_2_1_1.aspx
http://www.moderat.se/web/Vart_handlingsprogram.aspx
http://www.moderat.se/web/Var_Politik.aspx#search_betyg
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=177655
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=69153
http://www.mp.se/files/82000-82099/file_82014.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/78/96/ef42d29b.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/73/74/c49c7a53.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/8543/a/78663
http://www.regeringen.se/sb/d/10408/a/115030
http://www.regeringen.se/sb/d/8543/a/78663
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/73/74/5bfc79a0.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/9984/a/97407
http://www.regeringen.se/sb/d/10002/a/97896
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Historik
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/05/004d4913.jpg
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____32065.aspx
http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/skara/dokument/handlingsprogram.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%c3%a5rt%20parti/partiprogram.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Utbildning/Betyg
http://www.socialdemokraterna.se/media/nyheter/marie-granlund-vi-river-upp-betyg-for-sex-aringar-
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Valfragor/Unga-en-kunnig-generation


 

43 (43) 
  

 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3779709   100629 
 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/56/17/4f623e59.pdf   100617 
 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/59/69/0a2e3091.pdf   100619 
 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/59/72/a8bccc8c.pdf   100619 
 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/10238#item114944    100618 
 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/10238#item97504   100626 
 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/4393     100629 
 
http://www.ur.se/Ung/Amnen/SO/Samhallskunskap/Politik/Ideologier/Dromsamhallet/Ekologism  100625 
 
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2022&Itemid=824  100625 
 
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2784&catid=486&Itemid=857 100623 
 
http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/politiskaprogram/partiprogram_08_inlaga.pdf  100626 
 
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2784&catid=486&Itemid=862  100626 
 

Uppslagsverk. 

http://www.ne.se/centerpartiet     100629 
 
http://www.ne.se/kristdemokraterna     100629 
 
http://www.ne.se/v%C3%A4nsterpartiet    100629 
 
http://www.ne.se/milj%C3%B6partiet-de-gr%C3%B6na   100629 
 
 
 
 
 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3779709
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/56/17/4f623e59.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/59/69/0a2e3091.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/59/72/a8bccc8c.pdf
http://www.sweden.gov.se/sb/d/10238#item114944
http://www.sweden.gov.se/sb/d/10238#item97504
http://www.sweden.gov.se/sb/d/4393
http://www.ur.se/Ung/Amnen/SO/Samhallskunskap/Politik/Ideologier/Dromsamhallet/Ekologism
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2022&Itemid=824
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2784&catid=486&Itemid=857
http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/politiskaprogram/partiprogram_08_inlaga.pdf
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2784&catid=486&Itemid=862
http://www.ne.se/centerpartiet
http://www.ne.se/kristdemokraterna
http://www.ne.se/v%C3%A4nsterpartiet
http://www.ne.se/milj%C3%B6partiet-de-gr%C3%B6na

	Catharina Wiström-Ginér
	”Det ska löna sig att plugga”
	En studie av det nya betygssystemet och partiernas syn på betyg i ett ideologiskt perspektiv
	”Det ska löna sig att plugga”

	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Disposition och avgränsningar
	1.3 Källor och metod
	1.3.1 Källor
	1.3.2 Metod


	1.4 Betygshistorik
	1.4.1 Olika betygssystem och diskussioner kring betyg
	1.4.2  Det absoluta betygssystemet
	1.4.3 Det relativa betygssystemet
	1.4.4 Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet
	Kunskapsutvecklingen betraktas som en process

	1.5 Bakgrund till det nuvarande politiska läget i Sverige.


	2. Det ska löna sig att plugga
	2.1 Motiven till ett nytt betygssystem och tidsplanen för detta
	2.2. Det nya betygssystemet
	2.3 Synen på betyg
	2.3.1 Alliansen och dess partiers syn på betyg och deras argument
	2.3.2 De rödgröna och dess partiers syn på betyg och deras argument
	I de senare årskurserna ska rapporterna vara mycket


	2.4 Partiernas ideologiska grund för synen på människan och deras ställningstagande i betygsfrågan
	2.4.1 Liberalismens grundtankar
	2.4.2 Liberalismens människosyn
	2.4.3 Alliansens ideologiska grund för sin människosyn och ställningstagande i betygsfrågan
	2.4.4  Socialismens grundtankar
	2.4.5 Socialismens människosyn
	2.4.6 Ekologismens  grundtankar
	2.4.7 Ekologismens människosyn
	2.4.8 De rödgrönas ideologiska grund för sin människosyn och ställningstagande i betygsfrågan


	3.  Avslutning
	3.1 Sammanfattning  
	 3.2 Avslutande diskussion

	Referenser
	Litteratur
	Internet
	Rapporter
	Tidningar
	Uppslagsverk.



