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Vårt syfte med undersökningen var dels att ta reda på hur verksamma grundskollärares 
inställningar till att betygsätta elever ifrån skolår sex ser ut och dels hur de anser att 
ordningsbetyg skulle förändra skolan för lärare och elever. Våra frågeställningar var:  

• Vilka olika inställningar hos verksamma lärare finns till att betygsätta elever i tidiga 
skolår? 

• Vilka motiv finns till de olika inställningarna? 

• Vilka konsekvenser för eleverna tror lärarna att betygsättning ger? 

Vi ville undersöka lärarnas grunder till de olika inställningarna. Sveriges nya regering 2006 har 
förslag på en ny skolreform, där betygssättning från skolår sex skall införas. Den nuvarande 
skolministern har även förslag på att införa ordningsbetyg i alla grundskolans skolår. Vi 
genomförde vår undersökning med kvalitativa intervjuer med nio slumpvis utvalda verksamma 
lärare på olika skolor i Jönköpings omnejd. Resultatet visade, att de flesta lärarna var negativt 
inställda till att betygsätta eleverna i skolår sex. De ansåg att eleverna var för unga att få betyg 
så tidigt. De menar också att det skulle föra med sig negativa konsekvenser, såsom ökad stress 
och som att tidigt känna att man misslyckats. De elever som skulle vinna på betygssättning, var 
de som redan var mycket studiemotiverade men förlorarna skulle bli fler, det vill säga de som 
redan var svaga skulle troligtvis känna sig ännu svagare och dessutom få ett papper på det. De 
menade att den individuella utvecklingsplan som nu finns i skolan är fullt tillräcklig för att 
räcka som bedömning. Ett betyg skulle bara stjälpa istället för att hjälpa. De ansåg att de 
styrdokument som nu finns inte stämmer överens med de betygssättningssystem som används i 
dagens verksamhet. Ett betyg som bokstav eller siffra skulle bara bli mer otydligt än tydligt 
ansåg de och ett betyg blir bara en bokstav på ett papper. Däremot var de mer positivt inställda 
till att införa ordningsbetyg i skolan och betyg från skolår sju, men de var eniga om att 
betygsskalan måste förändras för att vara mer rättvis om betygen skall fungera som det är tänkt.  
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1 Inledning 

I alla tider och sammanhang har människan dömt och bedömt sin omgivning. Vi har i såväl 

privata som officiella sammanhang dömt ut dem som inte passat in, likväl som vi har gett 

positiv respons till dem som gjort bra ifrån sig. De negativa ”domarna” som tilldelats dem 

som inte håller måttet har ofta påverkat personen under lång tid och haft en negativ inverkan 

på både självbild och självförtroende. På samma sätt har naturligtvis en positiv bedömning, på 

ett arbete eller en insats, resulterat i en ökad motivation och arbetsglädje. I skolans värld är 

bedömningen i form av betyg på varje elev en företeelse lika gammal som själva 

undervisningsfenomenet. I vissa fall, och framförallt under skolans begynnelse, var 

betygssättningen ett sätt för lärarna att visa sin makt och betygssättningen var ofta mer eller 

mindre godtycklig. Från början av 1900- talet och fram till dagens skola har stora 

förändringar skett. Vi har sett hur skolan reformerats från att arbeta efter mer behavouristiska 

metoder till att idag, vara en skola som styrs av mål och elevers lust till lärande. Sedan 1960- 

talet har elever i den svenska grundskolan fått betyg från höstterminen i skolår åtta och sedan 

varje termin under resten av sin skoltid. 

Den 6 oktober 2006 fick vi i Sverige en ny regering bestående av en allians mellan de 

borgerliga partierna. Redan i sitt valmanifest gick de ut med förslag om hur de vill förändra 

den svenska grundskolan. De vill dessutom införa ett betygssystem med fler nivåer och betyg 

från och med skolår sex. Skolminister Jan Björklund ger också ett förslag som rör 

ordningsbetyg från skolår ett. Den stora frågan för oss är nu hur verksamma lärare ställer sig 

till dessa förslag. Är de positiva till regeringens förslag eller är de av en annan åsikt? Vad 

tycker de om att sätta betyg på elever? Vad tror de att detta kan ge för konsekvenser?   
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2 Bakgrund 

2.1 Betygshistorik 

Ända sedan den obligatoriska skolan startade i början av 1800- talet har elever blivit bedömda 

i sitt arbete. Fokuseringen har sakta men säkert gått från betyg på eleven, till betyg på 

prestationen och kunskapen. De tidigare betygen som användes liknade mer skriftliga 

omdömen som beskrev elevens flit och begåvning (Henrysson och Wedman, 1995). 

År 1820 bestämde regeringen att alla elever skulle betygssättas i varje ämne. Vid denna tid 

användes en skala med fyra olika nivåer (A, B, C och D). Eleverna fick även ett 

ordningsbetyg, där det även inräknades hur pass flitiga eleverna var i skolan. Skalan ansågs ge 

en onyanserad bild av elevernas prestationer, vilket medförde kritik från lärarna som 

efterfrågade ett betygssystem med flera steg. Kritiken resulterade i ett nytt sjugradigt system 

som beskrivs i tabellen. Eleverna fick betyg i Uppförande och Ordning med tre olika 

betygssteg: A, B och C (Davidsson, Sjögren och Werner, 2000). 

Tabell 1 De sjugradiga bokstavsbetygen. 

A     Berömlig 

a      Med utmärkt beröm godkänd 

AB  Med beröm godkänd 

Ba    Icke utan beröm godkänd 

B     Godkänd 

Bc    Icke fullt godkänd 

C      Underkänd 

 

Marklund (1982) kritiserar den nyare mer nyanserade betygsskalan som infördes och han 

uttryckte det som så ”ett gummiband blir inte bättre måttstock av att det fingraderas” (s125). 

Han menade att det inte var så säkert att ett betygsystem blev mer nyanserat och exakt som 

mätinstrument enbart för att det innehöll fler steg eller graderingar.  
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Möjligheten till att jämföra elevers kunskaper genom att jämföra deras betyg var näst intill 

omöjlig då realskolorna inte använde sig av några jämförbara tester eller prov. 

2.1.1 Absoluta betyg 

Betygssystemet som varade fram till 1962 ansågs vara absolut. Varje betyg motsvarade måttet 

på elevens kunskap. Det fanns dock inga måttstockar för lärarna vad en elev skulle erhålla för 

betyg. Varje lärare skulle själv bedöma vilken prestation eller kunskap som motsvarade vilket 

betyg. Genom samtal lärarna emellan fanns det dock en ömsesidig förståelse för vad som 

motsvarade vart och ett av betygen. Detta medförde att betygen ändå uppfattades som relativt 

rättvisa. På 1930-talet valde allt fler elever att fortsätta sina studier och en tillströmning till 

Realskolan skedde. Där var det emellertid brist på platser, vilket gjorde att betygen började 

användas till att sortera eleverna. Debatter började föras om huruvida betygen gick att 

användas för att sortera ut de duktiga eleverna som platsade på realskolan eller inte. För att 

kunna rangordna eleverna var man tvungen att göra betygen ekvivalenta1 där Ba nu angavs 

som ett medelbetyg. Generellt skulle nu en tredjedel av eleverna kunna infogas under varje 

betygsnivå (Davidsson et al., 2000).  

Från början var inte betyg tänkt som urvalsinstrument till senare studier utan mer betyg eller 

omdöme för prestationen. Antagning till skolor skedde istället av rektor vid den mottagande 

skolan. Alltefter att den mer sammanhållande skolan successivt växte fram i Sverige blev 

betygen mer betydelsefulla och flera utredningar och studier påbörjades. En man vid namn 

Wigforss hade för denna tid en betydande roll då han ansåg att betygen skulle normeras för att 

kunna jämföras. Han lade själva grunden för de kommande relativa betygen (Wedman, 2003).  

Under 1940-talet hade en testindustri vuxit fram med urvalsmetoder för anställning av 

personal till offentlig och privat verksamhet och där prövades olika rekryteringsmetoder. I 

samarbete med psykologiska laboratoriet i Uppsala och Arbetsledarinstitutet gjordes studier 

för att få fram urvalsmetoder på personlighetsbedömningar åt företagen. Detta ledde i 

samband med skolberedningen 1957 till att arbetsgivarna uttalade ett önskemål om att skolan 

också skulle ge särskilda bedömningar av uppförande och ordning, samt ge uppgifter om 

personlighetsfaktorer som flit, arbetsförmåga, samarbetsförmåga och noggrannhet, men 

skolberedningen var tveksam till detta.  

                                                 
1 Ekvivalenta är synonymt med jämförbara. 
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De ansåg sig osäkra på att skolan överhuvudtaget kunde bedöma personligheten hos 

människor. Skolberedningens motargument var att de ansåg att ett negativt omdöme skulle 

följa personen vidare och kunna påverka en eventuell anställning i framtiden. Debatten om 

uppförande och ordning fortsatte och i flera fall kom de fram till att det är svårt för lärare att 

sätta betyg på ordning och uppförande, men lättare att sätta betyg på kunskap och färdigheter. 

Men det fanns även de som var positiva till ordningsbetyg och de menade, att om man skulle 

slopa ordningsbetygen i skolan skulle det innebära att ”kapitulera inför tygellösheten”. 

Debatten ledde till ett försök på 1960-talet till slopandet av ordning -och uppförandebetyg och 

detta försök visade på positiva resultat (Andersson, 1999). 

2.1.2 Det relativa betygssystemet  

I slutet av 1950-talet utarbetades en ny läroplan för grundskolan och den trädde i kraft 1962 

och förkortas Lgr 62. Samtidigt med den nya läroplanen infördes ett nytt relativt betygssystem 

med fem graderingar. Betygssättningen skulle följa en normalfördelningskurva där en viss 

procent av eleverna skulle ges betyget ett, en viss procent skulle få betyget två och så vidare 

(Davidsson et al., 2000). Detta bygger på samma tanke som intelligensforskningen, det vill 

säga att elevers prestationer och kunskapsutveckling i skolan är normalfördelad precis som 

människors intelligensnivå (Måhl, 2000). I intelligensforskningen under 1900-talets början 

skedde även studier på fysiska attribut som skallmätning och svettningar för att finna 

kognitiva samband (Wedman, 2003). 

Tabell 2 Betygens fördelning  

Betyg               1                    2                 3                   4                 5 

Procent            7  %            24 %             38  %          24 %             7 %   

                                                                                                                (Davidsson et al. 2000.) 

Redan i slutet av sextiotalet började de relativa betygen ifrågasättas och en hätsk betygsdebatt 

startade. Många var de som ifrågasatte både betygens tekniska utformning och huruvida de 

verkligen behövdes och i så fall varför. Kritiken mot betygssystemet kom från flera olika håll. 
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Måhl (1991), menar bland annat att relativa betyg leder till att lärare tvingas rangordna sina 

elever och på förhand döma ut trettio procent av dem. Att de relativa betygen ändå har varit 

förhållandevis rättvisa genom åren har framförallt berott på att många lärare valt att ignorera 

betygsanvisningarna och i stället satt betygen efter vad eleverna visat upp för kunskap, det vill 

säga att lärarna själva har satt upp kunskapsrelaterade kriterier för de olika betygen. Detta har 

samtidigt lett till svårigheter för eleverna och deras föräldrar att veta vad som krävs för att få 

ett visst betyg av en viss lärare.  

De krav som växte fram på det relativa betygssystemet var att man skulle kunna jämföra 

betyg satta av olika lärare. Detta ledde till ytterligare krav på precisering av kurs och 

läroplaner. Men från början var det inte tänkt att skalan skulle normalfördelas, vilket utgjorde 

att de blev orättvisa. Ur detta föddes tankar om ett målrelaterat betygssystem istället. Flera 

utredningar påbörjades och många var överens om att ett målrelaterat system inte kunde ge 

underlag för jämförbara betyg. För att kompensera detta utvecklades av politikerna 

betygskriterier och nationella målrelaterade prov. Dessutom framtog högskoleprovet för att 

minska betygens betydelse till eftergymnasiala studier (Wedman, 2003). 

2.1.3  Mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 

Efter allt mer kritik mot det relativa betygssystemet fick ett antal utvalda politiker i början av 

1990- talet i uppgift att ta fram ett nytt betygssystem. Målet var att ta fram ett målrelaterat 

betygssystem där det tydligt går att få information om vad eleverna kan och har presterat 

(Cliffordson, 2004b). Många års forskning runt fenomenet inlärning låg bakom kritiken till 

det relativa betygsystemet. Det nya sättet att se på kunskapsinlärning är att det är en pågående 

process. Man ville komma bort från det reproduktiva och kvantitativa sättet att se på kunskap, 

vilket grundade sig på behavouristiska och konservativa inlärningsteorier. Numera vill man 

tala om lärande i motsats till dåtidens tal om inlärning vilket betyder helt skilda saker i 

pedagogiska sammanhang (Selghed, 2006). 

1994 tog regeringen beslut om ett antal reformer i skolan. En tregradig betygsskala skulle nu 

införas och betyg skulle tilldelas elever från och med första terminen i år åtta. Alla elever och 

föräldrar skulle få kontinuerlig information om elevens prestation i skolan via 

utvecklingssamtal varje termin. Om en elev inte uppfyller målen för ett godkänt betyg ska 

denne få ett skriftligt omdöme i det ämne det gäller. Samtidigt infördes nya betygskriterier 

som hjälp för lärare då de ska sätta betyg (Davidsson, 2000).  
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I fortsättningen skulle det nu finnas en klarhet i vad en elev med ett visst betyg i ett visst 

ämne har för konkreta kunskaper i just det ämnet. Detta skulle samtidigt leda till att all 

jämförelse mellan elever skulle försvinna (Cliffordson, 2004b).  

Även denna målstyrning av skolan och det tillhörande nya betygssystemet har fått en hel del 

kritik. Kroksmark (2002), anser att det i varje ämne finns alltför många och detaljerade mål 

vilket gör att lärare har svårt att förstå dem och lyfta fram dem i sin dagliga undervisning. Det 

nya systemet infördes i skolan utan att lärarna gavs den fortbildning de behövt för att helt 

förstå tanken bakom. Kroksmark menar också att det är svårt att sätta rätt betyg om man inte 

på ett aktivt och konkret sätt använder sig av målen att sträva mot i den dagliga 

undervisningen. 

Eftersom det är upp till varje kommun att tolka betygskriterierna förlorar betygen sin funktion 

som effektivt urvalsinstrument, betyg som sätts efter godtyckliga tolkningar av 

betygskriterierna är inte jämförbara (Cliffordson, 2000b). Även Selghed (2006) menar att 

dagens betyg är olämpliga som urvalsinstrument då de är kriterierelaterade. Han menar att 

dagens betyg inte visar på något annat än att eleven tillförskaffat sig en grundskolekompetens 

och därmed är kompetenta för fortsatta studier på gymnasiet. En ytterligare negativ aspekt i 

diskussionen om målrelaterade betyg är att lärare, medvetet eller omedvetet, kan lägga in sina 

personliga åsikter om eleven som person i resonemanget om vilket betyg eleven förtjänar 

(Cliffordson, 2004a). 

Det finns samtidigt en diskussion om hur olika förutsättningar olika lärarkategorier i skolan 

har att följa och arbeta efter målen. En lärare som inte kommer att sätta betyg har helt andra 

förutsättningar att arbeta individualiserat än de som måste sätta betyg. Icke betygssättande 

lärare kan arbeta mer långsiktigt och i sina bedömningar av eleverna väga in allt som visar på 

elevens utveckling under en längre period. Betygssättande lärare, menar Kroksmark, har helt 

andra krav på sig och måste använda sig av styrdokumenten för att bedöma vad eleven 

uppnått och vilket betyg denne förtjänar (Kroksmark, 2002). 

Betyg förekommer i alla länders skolsystem, men det har i betygsdebatten i Sverige sagts 

mycket lite och gjorts få jämförelser med motsatta betygssystem i andra länder. De kan se 

olika ut, men en gemensam nämnare är att de används till avstämning av elevers prestationer 

och som urvalsinstrument. Däremot har kraven på likvärdighet spelat en mindre roll till 

skillnad från betygsdebatten i Sverige som pågår än om kravet på jämförbarhet mellan betyg 

satta av olika lärare (Wedman, 2003). 

 



 9 

2.1.4 Betygsdiskussioner i andra länder 

I Sverige har betygsdebatten varit livligare, djupare och intensivare än i många andra länder. 

Våra grannländer i Norden har dock haft liknande debatter men utanför norden är betyg inget 

man lägger stor energi på att ifrågasätta eller diskutera särskilt ofta eller ingående. Visst har 

det dykt upp kritik mot gällande betygssystem i andra länder men kritiken får ofta inget större 

gensvar. Wedman beskriver hur utländska kollegor till honom kallar vår eviga och livliga 

betygsdebatt för ett ”skandinaviskt syndrom” (s. 29). I andra länder har det istället debatterats 

hur urvalet inför högskolestudier ska göras på bästa sätt (Wedman, 1983). 

2.2 Skolans styrning 

Den svenska skolan har genomgått och genomgår fortfarande stora förändringar. En mängd 

reformer har genomförts och en av de största är ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 

som skedde 1991 med beslut från riksdagen. Detta har inneburit att det ekonomiska ansvaret 

har blivit viktigare för skolans styrning. Syftet med decentraliseringen2 var att det ska vara 

lättare att finna lösningar som ligger närmare verksamheten. En av anledningarna är en ökad 

internationalisering och invandring som leder till förändringar i arbetsliv och samhälle. Det är 

politiska beslut som ligger till grund för detta. Man kan sammanfatta styrningen som en mål- 

och resultatorienterad styrning av skolan. Skolan styrdes tidigare statligt med centralt 

utformade bestämmelser med detaljerade regler och anvisningar (Skolverket, 2004a). 

Idag är det riksdagen och regeringen som anger riksgiltiga mål och riktlinjer för skolan. Dessa 

bestämmelser skall gälla över hela landet för att alla skall få en likvärdig utbildning. Därefter 

överlåts styrningen till kommunal nivå, som har huvudansvaret för verksamheten. 

Kommunerna har stor självständighet att avgöra hur arbetet skall organiseras, för att målen 

skall uppnås. Det är de lokala politikerna som ansvarar för att skolan får de resurser som 

behövs. Vidare är ansvaret fördelat till de enskilda skolorna, där rektorer, lärare och elever 

ansvarar för innehållet och strukturen. Det professionella ansvaret där all personal skall bidra 

till att målen uppfylls är en av grundstenarna i reformen. Kommunerna är skyldiga att lämna 

uppgifter om skolan till riksdag och regering, för att verksamheten skall kunna följas och 

utvärderas (SOU 2004:116). 

                                                 
2 Decentralisering innebär fördelning av beslutfattanderätt och ansvar på olika instanser inom offentlig 
förvaltning. 
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Resultatredovisningen ligger till grund för nya beslut utgående från hur målen skall uppnås 

och hur verksamheten kan förnyas och förbättras. Det är Skolverkets uppgift att granska, 

sammanställa och rapportera resultaten från skolan inför riksdag och regering. Det är inte bara 

kommunernas uppgifter som ligger till grund, utan Skolverket har även egna utvärderingar 

(Skolverket, 1994). 

2.2.1 Skollagen 

Skollagen med läroplanerna och kursplanerna är de nationella måldokument som styr 

verksamheten i skolan. I denna styrning är idén att detaljbestämmelser skall undvikas och att 

kommunerna och skolorna skall få så stor frihet som möjligt. Skollagen är stiftad av riksdagen 

och lagen anger övergripande mål för utbildningen och riktlinjer för hur verksamhetens skall 

vara utformad. I skollagen (kap1. 2 §) anges också att skolan skall vara likvärdig i hela landet. 

Där finns angivet de bestämmelser och grundläggande krav som ställs på kommunerna. 

Skollagen är även riktad till elever och föräldrar genom att skolplikt och rätten till utbildning 

föreskrivs (Ibid.). 

2.2.2 Läroplanen 

Det är regeringen som beslutar om läroplanerna och den senaste trädde i kraft 1994. Det är 

läroplanerna och skollagen som tillsammans skall styra skolan och alla som arbetar där skall 

följa dem. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 anger de olika mål som 

gäller för skolans verksamhet och de uppgifter och värden som ligger till grund för 

undervisningen. Målen sammanfattar de kunskaper som är väsentliga för varje 

samhällsmedborgare att utveckla för att kunna fortsätta studera eller yrkesarbeta. Läroplanen 

för grundskolan är indelad i olika huvudområden som rör kunskap, normer och värden, 

elevernas ansvar och inflytande, relationen skola och hem, skola-förskola-skolbarnomsorg, 

skolan och omvärlden, bedömning och betyg samt rektors ansvar (Lpo 94). 

För varje huvudområde anger läroplanen mål samt riktlinjer för arbetet som skall följas. 

Målen delas in i uppnåendemål, som alla elever skall uppnå och strävansmål, som skolan skall 

sträva efter att eleverna når, samt värdegrund som alla skall arbeta efter. Läroplanerna är allt 

för övergripande för att lärarna skall kunna planera sin undervisning enbart efter dem, därför 

kompletteras de med kursplaner (Skolverket, 1994). 
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2.2.3 Nationella kursplaner 

Det är regeringen som slår fast kursplanerna för grundskolan. De är komplement till 

läroplanen och anger mål för varje ämne i undervisningen. Kursplanerna beskriver varje 

ämne, vad det syftar till och ämnets uppbyggnad. De fastställer dels de mål som 

undervisningen i varje ämne skall sträva mot, dels de mål som alla elever skall ha uppnått vid 

grundskolans slut. Vid det femte skolåret har ett avstämningstillfälle med ämnesprov lagts in 

för att utbildningens resultat skall vara möjligt att följa. Bedömningen av de resultat som görs 

vid det tillfället skall användas för att vid behov förändra arbetet och rätta till brister 

(Skolverket, 1994).  

Skolverkets rapport 2004 visar på att åtta av tio lärare anser, att de har tillräcklig kunskap och 

kompetens för att tidigt upptäcka när elever är i behov av särskilt stöd. Dessutom menar 

Skolverket att fem av tio lärare anser att de har tillräcklig kvalifikation för att stödja eleverna. 

Det är framförallt lärare med många års erfarenhet som anser sig vara mest kompetenta till att 

tidigt upptäcka och stödja de elever som är i behov av stöd (Skolverket 2004c). 

2.2.4 Nationella prov 

Syftet med ämnesprov i grundskolan är att de ska ses som en röd tråd som börjar med de 

diagnostiska materialen i matematik och svenska i skolår två. Därefter kommer ämnesprov för 

skolår fem och diagnoser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk för 

skolåren sex till nio, för att sedan i grundskolans nionde år avslutas med de nationella proven. 

Provens avsikt är att de skall ge lärarna kontinuerligt stöd för bedömning av elevernas 

kunskapsutveckling genom hela den obligatoriska grundskolan. Avsikten med ämnesprov för 

skolår fem är, att ge lärare stöd vid bedömning om eleverna har uppnått de uppställda målen. 

Proven har även ett diagnostiskt syfte, eftersom de visar på elevers starka och svaga sidor. 

Utgångspunkterna för dessa ämnesprov är läroplanens syn på kunskap och lärande och de mål 

som finns formulerade där. De nationella proven skall ge elever ett tillfälle att visa så mycket 

som möjligt av sin kunskap. De är inte i första hand bevis för vad eleverna ännu inte 

behärskar. Provresultaten kan användas till planering av det fortsatta lärandet eller 

undervisningen och ge underlag för utvecklingssamtal. Det bör understrykas att ämnesprov i 

skolår fem inte har till syfte att rangordna elever eller att ge stöd för någon typ av 

betygssättning, utan resultaten skall istället tillsammans med lärarens bedömning vara ett 

underlag vid utvecklingssamtal (Skolverket, 2005b).  
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De nationella proven är inte enbart till för att följa upp och utvärdera utan det är även 

nationella jämförelser som ligger till grund som exempelvis PISA (Programme for 

International Student Assesment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) med flera. Denna samverkan länder emellan genererar också lägre kostnader eftersom 

expertkompetens krävs för studien om kunskapsutvärdering.  

För de Svenska nationella proven brukar det i genomsnitta ta mellan 1.5 år och upp till 2 år att 

konstruera uppgifter till ett färdigt prov. De nationella provens innehåll hålls hemliga till 

provtillfället och detta medför säkerhetsbehandling. Men systemet är sårbart på grund av den 

tekniska utvecklingen som sker i dagens samhälle. Detta påverkar självfallet hanteringen av 

proven och kostnaderna blir högre. De kostnader som föreligger provkonstruktionen varierar, 

men är betydande. De delas in i tre delar som är utvecklandet av materialet, tryckning och 

distribution. Även extra kostnader lokalt för genomförandet, kostnaden för bedömningen av 

svaren samt insamling och publicering av resultaten kan tillkomma. I Sverige rättas många 

prov av lärarna själva, men vissa länder använder sig av personer som är anställda rättare. 

Själva kostnaderna för ett nationellt prov ligger idag på cirka tolv kronor per elev. Proven för 

exempelvis år fem och de diagnostiska materialen distribueras i ett exemplar till varje skola 

för att hålla ner kostnaderna. I nuläget är proven i år nio de enda som är kostnadsfria för 

skolorna. En grundskoleelev kostar i snitt 62 500 kronor per elev per år, vilket kan utgöra 

prov delens kostnader som försumbar (Skolverket 2004d). 

Inom kort fattar regeringen beslut om att alla tredjeklassare skall skriva nationella prov i 

svenska och matematik från och med våren 2009. Skolminister Jan Björklund hävdar att 

proven i tid skall fånga upp de elever som behöver extra stöd. Han menar att de nationella 

proven skall utvärdera om målen nås och att de ska ge tydlighet för att tidigt kunna ge 

resurser till extra stödåtgärder i de tidiga skolåren (Regeringskansliet, 2006). 

Wedman (2003) menar att om dagens nationella prov inte görs tydligt betygsstödjande och 

obligatoriska kommer en osäkerhet lärare emellan att kvarstå vid betygsättning. Dessutom 

kommer jämförbarheten att vara högst tveksam. 
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Enligt skolverkets undersökningar framgår det att rektorer anser i högre grad än lärare att de 

nationella proven uppfyller sina syften. Tre av tio lärare är inte alls nöjda. Mest tveksamma är 

lärarna om provens förebildliga syfte det vill säga att peka på olika betygskvaliteter eller som 

ett förtydligande av betygssystemet. Däremot ser de flesta lärare och rektorer på ämnesproven 

som viktiga och rektorerna betonar detta i högre grad än lärarna. Däremot anser lärare i år fem 

att proven är mindre viktiga än lärare i år nio. Detta kan ha sin förklaring till att lärarna i år 

fem undervisar i fler ämnen och det genererar i fler prov för dem att behandla (Skolverket 

2004d). 

2.2.5 Nationella betygskriterier 

I kursplanerna för varje ämne finns de mål som en elev skall ha uppnått. Det är lärarnas 

uppgift att fastställa, bedöma och avgöra hur väl elevernas kunskaper överensstämmer med 

målen (Skolverket, 2001). De beteckningar som används i grundskolan för betyg är en 

tregradig skala:  

Tabell 3 Nationella betygsbeteckningar i grundskolan. 

 

Godkänd (G)  Väl godkänd (VG)  Mycket väl godkänd (MVG) 

  

Det är uppnåendemålen i kursplanerna som motsvarar betyget (G) Godkänd. För 

betygskriterierna Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG) finns nationellt 

fastställda kriterier. Gymnasieskolans betygssystem skiljer sig dock från grundskolans, där ett 

fjärde steg med icke godkänd (IG) i en fyragradig skala finns med. (Skolverket, 2005a) Om 

en elev inte når upp till betyget Godkänd i ett ämne ska inget betyg sättas, utan ett skriftligt 

omdöme ska då skrivas som visar elevens kunskapsutveckling.  Dessutom ska det framgå i 

omdömet vilka stödinsatser som har vidtagits (Skolverket, 2004b). Betygskriterier anger 

kunskapskvaliteter på olika nivåer och dessa ska tolkas utifrån beskrivningar av ämnet och de 

olika mål som där finns beskrivet. Betyg sätts i slutet av varje termin i skolår 8 och vid slutet 

av höstterminen i skolår 9, eller när ett ämne/ämnesblock avslutas. Betyg sätts i grundskolans 

alla ämnen om undervisningen i huvudsak bedrivits så, men läraren kan även besluta att sätta 

ett sammanfattande betyg för ett ämnesblock i till exempel de samhällsorienterade ämnena.  
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Lärare kan vid betygsättning samarbeta med varandra för att få en så likvärdig bedömning 

som möjligt, men vid oenighet skall rektorn sätta betyget. Slutbetyg utfärdas när skolplikten 

upphör (Grundskoleförordningen, 1994). Enligt Skolverkets undersökning är det trettio 

procent av lärarna som väljer att inte samarbeta med kollegor inför betygssättningen, i dessa 

fall blir inte betygen jämförbara (Skolverket, 2004c). 

I Sverige har man valt att betygssätta elever för att veta i vilken grad de har nått upp till de 

nationellt uppsatta kunskapsmålen. Betyg är tänkt att öka elevernas engagemang och fungera 

som en sporre för det fortsatta skolarbetet samt som ett urvalsinstrument inför elevens val till 

gymnasiets olika program (Cliffordson, 2004a). Problemet med betygen är, att de tenderar att 

bli studiemål i sig och kunskapsmålen får stå tillbaka. Det finns bara få fall som visar på att 

betyg kan användas på ett positivt sätt i utbildningsprocessen. I stället tenderar undervisning 

och bedömning att bli två helt skilda saker där bedömningen motverkar de 

undervisningsprinciper som styrdokumenten förespråkar (Andersson, 2001). 

2.2.6 Fostran till demokratiska medborgare 

I en demokrati ges folket möjlighet att komma till uttryck. Alla människor är olika individer 

och i ett demokratiskt samhälle har alla rätt att vara olika. För att en demokrati ska kunna 

fungera måste medborgarna kunna ta ställning, värdera och kritiskt granska (Ne, 2006). 

I skollag och läroplan står det skrivet att eleverna inte bara ska ha kunskaper om demokrati, 

utan ”också att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 

eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet” (Lpo 94). Enligt läroplanen innebär 

demokratiska principer att ta ansvar, kunna påverka och vara delaktig. Därför arbetar man i 

skolan med att eleverna ska lära sig analysera och tänka kritiskt. Eleverna ska lära sig arbeta 

självständigt, ta eget ansvar, eget initiativ och kunna lösa problem. I styrdokumenten ingår 

demokratifostran som en del av värdegrundsarbetet3. Där står skrivet att skolan ska främja 

elevernas förmåga till att göra personliga ställningstaganden och att varje elev ska lära sig att 

arbeta tillsammans med andra och visa hänsyn och respekt för varandra.(Lpo 94) Forskning 

visar att det finns tolkningssvårigheter hos lärarna om vad värdegrundsarbete egentligen 

innebär. Därmed förekommer varierande teorier från lärarnas sida om hur värdegrundsarbetet 

ska genomföras. Skillnader i tolkningar kan bero på skolans klimat och kommunens politiska 

kultur (Lindgren, 2002). 

                                                 
3 Värdegrund betyder det arbete med normer, moral och etik som skall genomsyra den svenska skolan. 
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2.2.7 Tidigare och tydligare kunskapsbedömningar  

För att elever ska nå målen i skolan vill Skolverket förtydliga kursplanerna och införa betyg 

tidigare än i dag. Detta har de kommit fram till i sin lägesbedömning för 2005. De anser att 

skriftliga lägesbedömningar och nationella prov i skolår fem skall vara obligatoriska. 

Skolverkets bedömning är att tidigare och tydligare kunskapsbedömningar är en av de primära 

åtgärder som skall införas för att nå bättre resultat. En viktig förutsättning för detta är att de 

nationella styrdokumenten verkligen styr utbildningen mot målen, vilket de anser att de inte 

gör fullt ut idag. Kursplanerna i grundskolan behöver tydliggöras och uppföljningen på 

nationell och lokal nivå behöver stärkas. Tydligare kursplaner med ökad konkretisering kan 

främja måluppfyllelsen och ge en mer likvärdig bedömning och en mer rättvis betygssättning 

samt ett ökat stöd för skolornas uppföljning. Som förslag till förbättringar vill de komplettera 

kursplanerna i svenska och matematik med mål för de lägre årskurserna. De betonar att i 

jämförelse med andra länder som presterar bättre resultat än Sverige har vårt land ett 

betygssystem som innebär senare betygssättning, vilket kan medföra att eleverna alltför sent 

vänjer sig vid att bli betygssatta. De vill därför införa betyg tidigare i grundskolan och som 

förslag anger de i årskurs sju. Syftet är att tillsammans med individuella utvecklingsplaner 

och tydligare information om elevernas kunskapsresultat skall detta leda till att förbättra 

måluppfyllelsen (Skolverket, 2005d).  

Cirka 60 procent av föräldrarna till barn i skolan vill enligt Skolverkets undersökning ha 

betyg tidigare i skolan. Sju av tio elever vill ha fler steg i betygsskalan. Majoriteten av 

eleverna i skolan och deras föräldrar anser att betygen är ett mätinstrument på elevens 

kunskap och prestationer.  De som förespråkar betyg tidigare i skolan är till största delen 

lärarna i de senare grundskoleåren och elever som inom snar framtid ska börja på gymnasiet. 

Föräldrar säger sig vara nöjda med utvecklingssamtalen samtidigt som de önskar att betyg 

införs tidigare i skolåren. Detta kan vara ett tecken på att de vill ha ut så mycket information 

som möjligt om sina barn från skolan. Dessutom anser 40 procent av lärarna i undersökningen 

att betyg skall ges tidigare i grundskolan. Majoriteten av dem som är positiva till detta är de 

lärare som är verksamma i de senare skolåren. Av de tillfrågade lärarna anser sex av tio att det 

bör vara fler steg i betygsstegen. 40 procent av lärarna anser också att betygen har en för stor 

betydelse i skolan (Skolverket, 2004c).   



 16 

I Skolverkets rapport till regeringen anser utredarna att det finns ett behov av ökad 

kunskapsuppföljning inom skolans verksamhet. De vill förbättra resultatinformationen och 

utveckla nya mätinstrument för att lättare kunna utvärdera elevers kunskaper. De anser att 

resultaten inte analyseras tillräckligt och att ett systematiskt dokumentationssystem saknas för 

att kunna ge underlag för åtgärder i skolan. Resultat från granskningar av kommuner visar på 

brister i styrningen och kommunernas kvalitetsarbete. Tidigare inspektioner har visat att 

kommunerna behövt vidta åtgärder, och under senare utförda inspektioner har det förbättrats. 

En av de största bristerna har varit att huvudmännen inte tagit ställning till måluppfyllelsen i 

den egna verksamheten. Enligt skolverkets lägesrapport når en fjärdedel av eleverna i 

grundskolan inte målen i alla ämnen. En av orsakerna till detta kan vara att resurserna till 

skolan minskade under 1990-talet samtidigt som en rad reformer genomfördes (Skolverket, 

2005c).  

Asmervik skriver i ”Barn med behov av särskilt stöd” att vilket problem en elev än har måste 

vi ha dess lycka och välgång i fokus när vi arbetar med dem. Vi måste inse, att vissa elever 

inte kommer hur långt som helst utan att vi måste utveckla den kunskap de nått hittills och ge 

dem de för dem bästa förutsättningarna till ett bra liv (Asmervik, S., Ogden, T., & Rygvold, 

A-L, 2001). 

2.2.8 Lokala arbetsplaner 

 I och med den nya läroplanen som kom år 1980 skulle varje skola utarbeta sin egen lokala 

arbetsplan. Arbetsplanen ställde dock krav på ändrade arbetsformer på skolorna. För att kunna 

planera undervisningen efter planerna krävdes att personalen på skolan delade in sig i 

arbetsenheter och att ledningen på skolan skapade kontinuerliga tillfällen för utvärdering och 

problemanalys. Genom att arbetsplanerna utvärderas ofta skapas nya mål för framtiden och 

skolan blir en målstyrd och levande arbetsplats för lärare och elever (Lundgren, Arfwedson & 

Arfwedson, 1989). Detta betyder i dagsläget att varje skola ska planera för en verksamhet som 

leder till att målen för den nationella läroplanen skall uppnås allt efter den egna skolans 

ekonomiska och materiella förutsättningar. Detta fastställs i lokala arbetsplaner som varje 

rektorsområde formulerar. Rektor ansvarar för att det finns en samlad planering som skall 

följas, korrigeras och utvärderas ofta.  
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Detta gör att skolor skiljer sig åt vad gäller personalens kompetens och sammansättning, 

lokalernas utseende och utrustning och självklart elevernas behov och de resurser som kan 

behövas. Varje skola skall ha en verksamhetsplanering som skall dokumenteras i en lokal 

arbetsplan. Men det är upp till läraren att styra och planera sin undervisning (Skolverket, 

1994). 

2.2.9 Individuella utvecklingsplaner 

För att skolan skall ha underlag och kunna informera elev och vårdnadshavare om varje elevs 

kunskapsmässiga och sociala utveckling, dokumenteras detta i individuella utvecklingsplaner 

minst en gång per termin. Sedan den första januari 2006 är det krav på att alla elever i 

grundskolan skall ha individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP (Skolverket, 2004b). 

Utgångspunkterna i dessa planer skall vara att öka fokus på individen, reflektion kring det 

egna lärandet och att dokumentationen skall skapa ett synliggörande av kunskapsutvecklingen 

och en struktur. Att använda sig av en individuell planering och dokumentation är att arbeta 

mål- och resultatstyrt på elevnivå. Det handlar om att alla i skolan skall samarbeta. Detta för 

att en elevs lärande skall synliggöras för alla inblandade parter, så som lärare, elev, arbetslag, 

skola och hem. (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

Grundtanken för IUP är att den skall ge ökad fokus på framsteg och det positiva i elevens 

utveckling och vara en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur elevens fortsatta 

lärande kan främjas. Skolan skall även arbeta med utvecklingsplaner för att de bland annat ska 

vara ett stöd för lärarna och ett underlag för utvecklingssamtal. De ska också verka för en 

stigande måluppfyllelse och för en ökande motivation hos eleverna. Elever och föräldrar skall 

få en överblick över elevens lärande så att de kan följa sitt barns utveckling. De kan bidra till 

och ta ansvar för lärandeprocessen. Detta kan skapa en ökad och större förståelse för skolans 

uppdrag. IUP skall även öka professionaliteten hos lärarna, eftersom det skapar en medveten 

diskussion och ett stimulerande samtal med eleven. Den kan också ge möjligheter för eleven 

att se och påverka sin utveckling.  
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Styrkorna med IUP är att eleverna skall göras delaktiga när målen formuleras. Målen skall 

brytas ner och vara tydliga för eleven och ge möjligheter till stöd och handledning från lärare 

samt kunna erbjuda valbara och avgränsade arbetsuppgifter. Planerna kan vara ett redskap för 

att kontrollera stödbehov och läraren riskerar inte att ”missa någon”. (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004) I skolverkets senaste undersökning anser de flesta föräldrar till barn i 

skolan att utvecklingssamtalen fungerar bra och att de får all den information de behöver och 

vill ha angående det egna barnets utveckling (Skolverket, 2004c). 

2.3 Politisk bakgrund 

I september 2006 fick den borgerliga alliansen majoritet i riksdagen och Sverige fick därmed 

en ny regering. Den föregående regeringen med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet försätts i opposition. Dessa partier har styrt Sverige de senaste decennierna med 

undantag för en treårsperiod 1991-1994. Skolans uppbyggnad är starkt präglad av dagens 

oppositionspartier. År 1994 blev det gamla betygssystemet utbytt mot ett nytt 

kunskapsrelaterat. Det gamla relativa betygssystemet visade inte hur skolan skött sin uppgift i 

att lära eleverna eftersom fördelningen av betygen kom från en statistisk normalfördelning. 

Enligt Björklund och Lejonborg (2002) var det omöjligt att dra slutsatser om elevens 

kunskapsnivå utifrån de relativa betygen.  

I det kunskapsrelaterade betygsystemet erhåller eleven ett betyg som grundar sig på i vilken 

grad denne uppnått de färdigheter och kunskaper som styrdokumenten anger (Cliffordson, 

2004a). Med hjälp av betyg blir det lättare att sätta in extrahjälp och stödinsatser när man ser 

att eleven inte uppnått godkänd nivå. Skolorna ska ha som krav att inga elever lämnar 

grundskolan utan att vara godkända i grundämnena svenska, matematik och engelska. 

Skolminister Jan Björklund menar att vi har ett betygsystem som är bättre än det gamla 

relativa men som ändå går att förbättra. Förslag på förbättringar från skolministern 

tillsammans med den styrande alliansen är, att betygsskalan ska ha fler steg för att göras 

rättvisare. I dag finns tre olika betyg för godkända nivåer och det medför stor spännvidd. Det 

gör att elever kan uppfatta det som omöjligt att höja ett betyg. Ett annat förslag är att betyg 

ska användas tidigare än i dag, för att visa om eleven behöver extra stöd. Föräldrar och elever 

bör få reda på hur det går i skolarbetet tidigare, redan i år sex. I dag används inte betyg förrän 

i årskurs åtta och då har man bara ett år kvar att hämta igen kunskaper man eventuellt missat, 

det är för kort tid menar Björklund (Björklund & Lejonborg, 2002). 
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Andra förändringar som skolministern yrkar på är att de ämnesproven i år fem och de 

nationella proven i år nio ska få en mer framträdande roll. De är ett sätt att upptäcka om elever 

är i behov av stöd och bör därför vara obligatoriska tidigare än i dag.   

I dag är de nationella proven obligatoriska endast i år nio, och frivilliga i år fem. De borde 

även vara obligatoriska i både år fem och år tre. I och med att syftet med ämnesprov och 

nationella prov är att se om eleverna uppnått målen, bör proven inte rättas av den 

undervisande läraren utan av andra lärare, allt för att säkerhetsställa att eleverna uppnått 

målen. Ytterligare en anledning till att försvara betygen och de nationella proven är för att de 

fungerar som en utvärdering av skolan. De kan användas för att jämföra skolor emellan och 

för att se hur skolan klarar sitt uppdrag med att lära elever läsa, skriva och räkna (Ibid.).  

Oppositionen har som förslag att slopa betygsintagningen till gymnasiet. De vill dessutom 

inte kräva godkänt betyg i kärnämnena för att få läsa på gymnasiet. Tvärt emot vad 

oppositionen tycker så vill skolministern ha kvar betygsintagning till gymnasiet. Han tycker 

att betyg är den mest rättvisa urvalsmetoden och tycker att intervjuer och intagningsprov kan 

vara orättvisa för de gynnar elever som kan prestera bra under en kort tid och har en bra social 

förmåga (Ibid.). 

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att elever ska ha möjlighet att ompröva sina slutbetyg 

eftersom det är en myndighetsutövning. Systemet ska inte kunna överutnyttjas. Idag är 

betygssättning en av mycket få myndighetsutövningar som inte har möjlighet att bli 

omprövat. Moderaterna tycker även att eleverna ska ges möjlighet att tentera upp betyg efter 

avslutade studier (Moderaterna & Kristdemokraterna, 2006). 
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2.3.1 Vad tycker de enskilda partierna om betyg? 

De borgerliga partierna har gått samman till en allians och har enats om ett gemensamt synsätt 

på skolan. Det stämmer i stort sett med vad folkpartisten och skolministern Jan Björklund 

tycker. Den förra regeringen med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är alla 

eniga om att de på sikt vill avskaffa det betygssystem vi har i dag. Däremot skiljer sig deras 

förslag på hur förändringen bör ske. Socialdemokraterna menar att betyg bara mäter vissa 

kunskaper, därför är det mer lämpligt med en individuell utvecklingsplan som kan revideras 

och följas upp. Samtidigt skriver de att det ska vara tydligt för eleven vad som krävs för att få 

ett visst betyg och att läraren ska ha en dialog med eleven om vad som krävs. De tycker det är 

viktig att föräldrarna vet hur det går för sina barn i skolan och tycker utvecklingssamtalet är 

ett tillfälle att berätta vad eleven kan och vad som behöver göras. Socialdemokraterna vill ha 

trygghet och studiero i skolan och föreslår därmed att det bör finnas gemensamma 

ordningsregler i skolan som arbetas fram av elever, föräldrar och personal tillsammans 

(Socialdemokraterna, 2006). 

Vänsterpartiet är tydligt i sina förslag på åtgärder och vill att skolan ska vara en plats utan 

graderade betyg. I stället ska ett intyg användas efter genomförd utbildning, om eleven 

uppnått kunskapsmålen vill säga. De menar också att betygen saknar pedagogiskt värde 

eftersom de bidrar till minskad motivation och arbetslust. Tidigare studier visar att lärare 

tycker att faktakunskaper är lätta att mäta med hjälp av objektiva prov och test. Eleverna 

själva säger att de är väl medvetna om att de blir bedömda när de har prov och test. Detta 

medför att många känner stress och prestationsångest. (Törnvall, 2002) Vidare tycker 

Vänsterpartiet att betygen inte går att sätta rättvist och därför inte fungerar som den 

urvalsmetod som tänkt. I och med betygen tror de att undervisningen blir mer traditionell, 

samtidigt som morgondagens arbetsliv kräver andra egenskaper som till exempel kreativitet, 

fantasi, förmåga till kommunikation och samarbete. Förmåga att söka, värdera och 

sammanställa ny kunskap kommer att vara viktigt i framtiden. Vänsterpartiet vill uppmana till 

utvecklingssamtal där information kan ges tydligare än i ett betyg. I ett utvecklingssamtal kan 

sådant som elevens personliga utveckling och mognad belysas. Värderingar, upplevelser och 

förväntningar kan diskuteras. Där finns även möjlighet att behandla kunskapsutvecklingen i 

enskilda ämnen ställt till kursplanens mål. Det vill säga sådant som eleven bör tänka på och 

förbättra kan diskuteras mer detaljerat. En av betygets funktioner är att fungera som ett 

urvalsinstrument till högre studier. Vänsterpartiet anser att betygen inte kan ha den funktionen 

samt att de inte heller behövs som urvalsfunktion (Vänsterpartiet, 2006).  
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Betygsstegen är inte jämna och kan därför inte användas för att jämföra elever. Dock bör det 

finnas en återkoppling som visar om eleven nått den kunskapsnivå som krävs för att studera 

vidare. Ytterligare en anledning till att betygen inte fyller någon funktion som 

urvalsinstrument är att det inte behövs göras något urval till gymnasiet. Drygt 98 % kommer 

in på sitt förstahandsval ändå, hävdar Vänsterpartiet. I stället bör det finnas urvalsmetoder 

anpassade efter den sökta utbildningen, till exempel intervjuer och arbetsprover 

(Vänsterpartiet, 2006). 

Miljöpartiet är också tydligt i sina förslag på åtgärder och vill avskaffa dagens betygssystem. 

De tycker inte att betygssystemet är ett bra pedagogiskt verktyg eftersom de säger för lite om 

vad en elev verkligen kan, dessutom säger de ingenting om elevens utvecklingspotential. I 

stället vill Miljöpartiet ha ett utförligare system för utvärdering i form av utvecklingssamtal 

och skriftliga rapporter som betonar utvecklingsmöjligheterna, vad eleven gjort och vilken 

kunskap de uppnått. De påpekar även den bristande likvärdigheten i det nuvarande 

betygssystemet. Samma prestation kan resultera i olika betyg beroende på lärare eller skola. 

Därför bör ett annat urvalssystem utvecklas. Liksom Vänsterpartiet ser Miljöpartiet hellre 

intervjuer och antagningsprov, relaterade till den sökta utbildningen. Däremot vill 

Miljöpartiet, till skillnad från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna göra det möjligt att 

ompröva ett slutbetyg. Detta för att betygsättning är en myndighetsutövning som avgör 

mycket av elevens framtid (Miljöpartiet, 2006). 

2.3.2 Vad ska mätas, kunskap eller kvaliteter? 

Höga betyg i skolan är ingen förutsättning för att man ska lyckas i arbetslivet. Betygen visar 

bara att eleven är duktig på det som skolbetyg mäter. (Goleman, 1995) I skollagen och 

läroplanen står att eleven ska uppnå vissa kunskapsmål och lära sig samarbeta och visa 

hänsyn. När eleven lämnar skolan möts denne av ett informationsflöde och ett samhälle i 

ständig förändring. För att kunna orientera sig i detta krävs att eleven besitter olika sätt att 

tillägna sig och använda ny kunskap. Vi kan i dag inte veta vilka specifika kunskaper eleven 

behöver. I läroplanen står att läraren ska ge eleven redskap för att inhämta och hantera ny 

kunskap. Skolan betygssätter inte samarbetsförmåga eller förmåga att visa hänsyn och respekt 

(Lpo 94, 2006).  
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Psykologen Howard Gardner skriver att vi måste gå från att bedöma människor utifrån hur 

duktiga de var i skolan, till att istället hjälpa dem att inse sina andra talanger och färdigheter 

och utveckla dem. Genom att rangordna elever missar vi att utveckla varje elevs medfödda, 

individuella kvalitéer. Två andra psykologer vid namn Sternberg och Salovey skriver att ju 

längre från skolan, och ju närmre det verkliga livet man kommer, desto större roll spelar andra 

egenskaper förutom kunskap in (Goleman, 1995).  

En egenskap som anses vara av betydande roll i arbetslivet är att kunna motivera sig själv. 

Man ska ha förmåga att hantera sina känslor och kunna koncentrera sig för att uppnå ett mål. 

Detta innebär att du kan påverka beslut som rör ditt känsloliv. Är du duktig på detta är det 

också lättare att återhämta sig efter ett nederlag. En annan viktig egenskap är att uppfatta 

känslor hos sina medmänniskor. Att känna empati är den mest betydelsefulla sociala talangen. 

Ledarskap, popularitet och social kompetens är andra kvalitéer som premieras i vardags- och 

arbetsliv. Genom att hantera och förstå andra människors känslor kan man skapa och bevara 

relationer (Goleman, 1995). 

2.4 Hur upplever elever att bli bedömda? 

Forskning visar att elever tror att de blir bedömda när de har skriftliga prov, läxförhör eller 

diagnoser. När de känner detta upplever de stress och oro. Redan i förberedelserna till ett prov 

kan känslor av oro dyka upp. När provet delas ut vill eleven prestera så bra som möjligt och 

nervositeten medför att eleven känner att tankarna bara snurrar runt. Andra känslor som elever 

beskriver från provsituationer är känsla av uppgivenhet, att det inte finns någon återvändo 

eller ont i magen (Törnvall, 2002). 

Samtal med elever visar att oro och stress förekommer både bland elever som i regel har goda 

resultat på prov, samt elever som inte brukar ha resultat över medelvärdet. De elever som 

brukar lyckas bra på prov känner oro när de pluggar hemma eftersom de upplever att tiden 

inte räcker till. Vid provtillfället vill de prestera sitt bästa. Till sist blir de oroliga i stunden för 

återlämning av provresultatet. De vill gärna prestera bättre än medel, förra provet eller 

kompisar. De elever som normalt brukar skriva resultat under medel får ofta inte lika mycket 

hjälp hemifrån och därför inte lika höga krav på sig själva. Dessa elever känner inte lika stor 

oro inför provet, de gör så gott de kan trots förutsättningarna. När de sedan får tillbaka 

provresultatet känner de mer uppgivenhet och bedrövelse än oro och stress (Ibid.).  
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Skriftliga, kvantitativa prov är lättare att bedöma, utarbeta och administrera anser lärare. 

Kvalitativt kunnande är svårare att bedöma och utvärdera. Proven spelar stor roll för 

betygssättningen och elever vill känna att de får svar på sina ansträngningar menar vissa 

lärare. Elever själva vill ha kvar prov som bedömningsunderlag eftersom de anser att de 

anstränger sig mer. Man får veta hur man ligger till och de gör så att man lär sig mer (Ibid.).  

I en undersökning gjord 2004 säger 76 procent av eleverna att de är väldigt eller ganska 

mycket engagerade i skolarbetet jämfört med endast 60 procent tio år tidigare. Detta visar att 

fler elever känner större lust att lära och att skolan är meningsfull (Skolverket, 2004c). 

Konsekvenser av den oro och stress som eleverna upplever till följd av att bli bedömda kan 

vara sänkt självförtroende, sänkt självkänsla och känsla av att vara obekräftad. För att minska 

dessa negativa känslor måste eleven få känna sig framgångsrik. Många orsaker kan bidra till 

att en elev inte visar sina färdigheter på bästa sätt i ett skriftligt prov. Som tidigare nämnts kan 

det bero på till exempel hemförhållanden, prestationsångest eller nervositet. Törnvall menar 

att det borde finnas en möjlighet att kontrollera elevernas kunskapsbild på mer naturliga och 

mer varierande sätt (Törnvall, 2002).  

Negativ stress har ökat och har gått ner i åldrarna vilket framgår av undersökningen i 

Skolverkets lägesrapport. En upplevd stress hos eleverna har ökat de senaste åren. Dessutom 

har en skillnad mellan pojkar och flickor förstärkts. År 1997 menade var femte 

grundskoleelev att de var stressade i skolan och år 2004 var det var tredje elev som upplevde 

stress. Känslan av att vara stressad var vanligast hos flickor och idag vet man att negativ stress 

kan uppkomma om man har höga krav på sig och lite egenkontroll över sitt arbete (Skolverket, 

2004c). 

2.4.1 Definition av attityder och inställningar. 

Befring (1992) beskriver attityder och inställningar som något som vi har till nästan allt. 

Fördomar är starka attityder eller inställningar. Vi skapar oss attityder och inställningar 

genom livet och de påverkar hur vi känner och handlar i olika situationer. De påverkar även 

vilka bedömningar vi gör och vilka värdeprioriteringar vi har. Genom att genomföra 

intervjuundersökningar med människor kan vi få fram deras attityder eller inställningar till ett 

ämne genom att ställa frågor vilka leder till att respondenten, direkt eller indirekt, påvisar vad 

de tycker, tänker eller tror om saken. 
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3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka inställningar som finns bland verksamma 

lärare, till att betygsätta elever i de tidiga skolåren. Inställningarna hos lärarna ska ses ur ett 

elevperspektiv, hur de anser att elever kan påverkas av att bli betygsatta i de tidiga åren.   

3.1 Frågeställningar 

• Vilka olika inställningar hos verksamma lärare finns till att betygsätta elever i tidiga 

skolår? 

• Vilka motiv finns till de olika inställningarna? 

• Vilka konsekvenser för eleverna tror lärarna att betygsättning ger? 
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4 Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie av lärare verksamma i grundskolans 

tidigare år med ett slumpmässigt urval från skolor i Jönköping och Habo kommun. Detta 

tillvägagångssätt valde vi för att få ett tillförlitligt urval som inte påverkar resultatet på vår 

studie. Vi utförde semistrukturerade intervjuer, där alla respondenter fick samma frågor att 

besvara och till hjälp använde vi, en av oss förberedd intervjuguide (Bryman, 2006). 

Undersökningen gjordes med verksamma, utbildade lärare. Det var lärare som i dagens läge, 

inte betygsätter sina elever. Lärarna arbetar i Jönköpings kommun med omnejd, dels i 

tätorten, dels förort och landsbygd. Avsikten med rapporten är inte att ta ställning till om 

betyg ska användas i de tidiga åren, utan enbart undersöka lärarnas inställningar. 

4.1 Respondenter 

Vi tog kontakt med slumpmässigt valda skolor ifrån Jönköping och Habo kommun. Vi tittade 

på kommunernas hemsidor med förteckning över skolor och tog därefter kontakt med var 

fjärde. I ett mail (se bilaga 1) till varje rektor önskade vi intervjutid med utbildade lärare som 

undervisar i skolår fem eller sex, och i dagsläget inte betygsätter sina elever. Därefter väntade 

vi cirka tre arbetsdagar för att ge rektorerna ett tillfälle att tillfråga sin personal efter någon 

som hade tid och möjlighet att ställa upp för en intervju. Intervjuerna genomfördes i 

november, vilket är en stressig tid för de flesta lärare. För att inte riskera att vi 

bortprioriterades bland dessa aktiviteter valde vi att kontakta dem via telefon istället för att 

invänta att de skulle höra av sig till oss. Detta visade sig vara ett bra tillvägagångssätt, dels för 

att det gav rektorerna tid att tillfråga sin personal och dels att vi tog ansvaret för att 

återkontakten skulle komma till stånd. Vid telefonkontakten kom vi överens om tid och plats 

för intervjutillfället.  

Tre rektorer svarade direkt nej på vårt mail, och angav tidsbrist som anledning. Detta 

medförde att vi fick välja ut  ytterligare tre skolor för att få träffa respondenter. Vissa skolor 

var tveksamma, men när vi hörde av oss per telefon kunde de erbjuda oss en tid.  

För att lärarna inte skulle kunna förbereda sig inför intervjutillfället, diskutera med kollegor 

och eventuellt bli påverkad till ändrad åsikt, valde vi att inte skicka ut intervjuguiden eller 

någon information om vad intervjun skulle handla om i förväg. Vår intention var att få så 

spontana svar som möjligt från dem. 
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4.2 Intervjuguidens utförande  

Generella och specifika bakgrundfakta som yrke, ålder, utbildningsår och antal verksamma år 

var frågor som kändes relevanta för resultatet. För att ge alla intervjupersoner samma 

förutsättningar och chans att sätta sig in i ämnet, inledde vi med att fråga om de visste hur 

regeringens förslag angående betyg i de tidiga skolåren såg ut (se bilaga 2). I vår 

intervjuguide (se bilaga 3) ställde vi direkta frågor som bygger på temat betyg från sjätte klass 

och ordningsbetyg i grundskolan. Kopplat till de direkta frågorna hade vi dessutom förberett 

indirekta, uppföljnings och sonderingsfrågor för att få fram pedagogens inställningar, 

dessutom liknade följdfrågor för att nyansera svaren. I vårt utförande av frågor försökte vi 

vara objektiva till ämnet för att undvika politiska värderingar eller egna vinklingar. För att 

kontrollera att vi uppfattat svaren korrekt och som intervjupersonen menat, ställde vi tolkande 

följdfrågor (Bryman, 2006). 

För att kontrollera intervjuguiden, genomförde vi en pilotintervju som visade att guiden 

fungerade bra. Genom pilotintervjun insåg vi även vikten av hur betydelsefullt det är med 

struktur och att man inte pratar i mun på varandra. Pilotintervjun föll bra ut så därför kunde vi 

använda oss av den i vår studie. 

4.3 Intervjugenomförande 

Intervjuerna genomfördes av oss tre studenter tillsammans med respondenten i ett ostört, 

enskilt rum. Vi använde oss av diktafon för att inte påverka intervjun genom att anteckna 

samtidigt som vi lyssnade på respondenten. Respondenten informerades noga inför intervjun 

om att allt de sa skulle behandlas konfidentiellt, vilket resulterar i att bara vi tre vet vem som 

sagt vad i undersökningen. Vid intervjuerna ställde två av oss frågor växelvis och den tredje 

ansvarade för det tekniska. Vid alla intervjutillfällen hade vi samma rollfördelning, för att vårt 

personliga uttryckssätt inte skulle variera eller avvika och därmed kunna påverka 

intervjusvaren (Bryman, 2006).  

Vi bestämde inte i förväg hur många intervjuer vi skulle göra utan hade som mål att 

genomföra intervjuer till dess att vi kände att vi nått en mättnadspunkt. Efter nio intervjuer 

kände vi att det inte tillkom några nya eller överraskande ställningstaganden och vi kände oss 

därmed nöjda (Kvale, 1997).  
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För att inte förlora information och för att öka reliabiliteten, utförde vi transkriptionen av 

materialet i direkt anslutning till den avslutade intervjun. Vi skrev ut varje intervju så 

ordagrant som möjligt, uteslöt dock upprepningar och små onödiga extraord. När alla 

intervjuer var avslutade och transkriberade gjorde vi en sammanställning av samtliga nio 

intervjuer. 

4.4 Analysmetod 

För att analysera våra intervjuer valde vi att använda oss av meningskoncentrering. Vi 

plockade ut intervjupersonernas viktigaste meningar som angav svaret på våra frågor och som 

kunde tolkas. Vi plockade enskilt ut de meningar vi tyckte representerade svaret för att sedan 

jämföra med varandras urval. Detta för att bli säkrare på att den valda meningen verkligen 

stämde med respondentens åsikt. Vi ville få fram deras inställning till betyg i tidiga åldrar och 

sökte därmed efter denna. Genom att jämföra intervjupersonernas svar sökte vi finna generella 

eller överensstämmande faktorer för att utreda huruvida åsikten var vanlig eller inte (Kvale, 

1997).   

4.5 Överensstämmelse och tillförlitlighet 

För att få så hög validitet som möjligt på vår undersökning var vi noga med att försöka få 

fram intervjufrågor som inte var ledande till sin karaktär. Under intervjuerna ställde vi ofta 

tolkande följdfrågor för att respondenten skulle kunna avgöra huruvida vi tolkat deras svar 

rätt eller inte. Detta gjorde även att vi förblev så objektiva som möjligt. Däremot kan vår fråga 

gällande om de visste hur förslaget från alliansen såg ut vara lite hämmande, eftersom de som 

skall svara inte vill verka okunniga och då inte vill avslöja att man inte vet. Detta kan göra att 

någon kan dra felaktiga slutsatser. 

Vi anser att vi genom vår undersökning har fått fram en vanlig, ofta förekommande 

inställning bland grundskollärare i de tidigare åren, angående betygssättning från och med år 

sex. Inställningen bygger dock på förslaget att införa betyg från och med år sex med dagens 

betygssystem. Huruvida lärarnas inställning skulle vara densamma om förslaget gällde ett 

annat, förändrat betygssystem framgår inte av vår undersökning.  
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5 Resultat 

5.1 Sammanfattande intervjuanalys 

Vi genomförde nio intervjuer där intervjupersonerna bestod av en man och åtta kvinnor. 

Respondenternas medelålder var 43 år och de hade arbetat i genomsnitt 17 år inom 

verksamheten. Alla var utbildade lärare, fyra av dem var mellanstadielärare och de resterande 

fem var grundskollärare 1-7, se tabell fyra.  I vår sammanfattande intervjuanalys har vi valt att 

nämna de citerade lärarna med bokstäver A-I.     

Tabell 4. Respondenter (n=9)   

Deltagare Ålder Utbildning  Antal verksamma år 

 

Lärare A 32 Grundskola 1-7  8  

Lärare B 53 Grundskola 1-7  10 

Lärare C 36 Grundskola 1-7  11 

Lärare D 57 Mellanstadielärare  34 

Lärare E 34 Grundskola 1-7  11 

Lärare F 43 Mellanstadielärare  21 

Lärare G 55 Mellanstadielärare  33 

Lärare H 49 Mellanstadielärare  26 

Lärare I 29 Grundskola 1-7  3 

 Medel: 43     Medel: 17 
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5.1.1 Lärarnas inställning till betyg i tidiga skolår.  

Flera respondenter är överens om att betygen kan vara en morot och en sporre för de lite 

duktigare eleverna. Lärare B, säger ”Jo, det finns elever som blir sporrade av det, det är oftast 

de duktiga”. Alla är dock mer eller mindre överens om att ett betyg är allt för onyanserat, 

talar inte om vad en elev har för personliga kvaliteter och det är ett bevis, nedpräntat på 

papper att du inte duger om du inte nått målen. Lärare C, säger ”För vissa elever som har det 

jobbigt med inlärningen, jag ser vissa elever framför mig som inte skulle må bra av att få 

definitivt på papper att jag duger inte”. En annan lärare D, säger ”För de svaga eleverna 

kanske det skulle vara ett bekräftande på ett sätt som kanske skulle kunna vara negativt. De 

som har svårigheter vet ju oftast om att de har svårigheter, de vet om det väldigt tidigt 

egentligen och att sätta det på papper skulle väl ytterligare bekräfta det helt enkelt”. 

Betyg över huvud taget är en stor anledning till elevers stress i dagens samhälle. En lärare H, 

säger ”Vi läser varje vecka i rapporter om stress och oro, för varje år ökar ju det att 

tonåringar mår dåligt. Och det är inte bara de som har det svårt. Det finns ju också barn som 

har jätte höga krav. Där det liksom inte duger om man inte kommer hem och har ett MVG, så 

jag tror att betygen orsakar en väldigt mycket onödig stress”. Med hjälp av de individuella 

utvecklingsplanerna vet eleverna och föräldrarna i alla fall hur de ligger till med sitt 

skolarbete säger flera av respondenterna. Genom kontinuerliga samtal sätter man upp små 

delmål som ökar självförtroendet vartefter de avverkas. Lärare E, säger ”Jag tycker att 

informationen till föräldrarna ändå är så klar och tydlig, alla de här samtalen man har så 

ofta där man informerar om läget hur man ligger till och vilka mål de har nått, så tycker jag 

att det räcker med dessa regelbundna samtal” 

Om betygsskalan skulle förändras är flera av lärarna inte helt främmande inför tanken att sätta 

betyg, men betyget icke godkänd bör plockas bort. Med nuvarande betygssystem vill i stort 

sett ingen lärare sätta betyg på sina elever då de anser att det finns för få steg i skalan. För att 

betygen ska kunna bli rättvisa, anser de att de måste få utbildning i betygssättning. Lärare A, 

säger ”Dom måste ändra betygssystemet, för om man ska ha kvar det som det är nu, det säger 

ingenting”, en annan lärare H, säger ”Jag hoppas att det blir en ny betygsskala med många, 

många fler steg”. Det finns även de som ifrågasätter betygens existens över huvud taget. 

Lärare B, säger ”Jag är emot betyg överhuvudtaget. Det är bara i skolans värld man har 

betyg, så fort du gått ut gymnasiet får du inte betyg och vi klarar oss ganska hyfsat ändå”. 
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 Lärarna tror inte att betygssättning skulle öka arbetsbelastningen då de redan i dagsläget 

arbetar djupgående med varje elevs utveckling. Lärarna ser betyget som ett urvalsinstrument 

som eleverna ska använda för att söka till vidare studier. De anser dock inte att de fungerar till 

fullo då de inte fungerar som urvalsinstrument till de praktiska gymnasieprogrammen. Lärare 

H, säger ”Betygen fungerar inte som urvalsinstrument, som exempel frisör om du har en 

fallenhet för det yrket framgår inte om du har bra betyg, det är inte kopplat, så du har helt 

andra bedömningsgrunder”. En annan lärare, F säger ”De program som många vill komma in 

på, typ frisör behöver du inte ha MVG i massa teoretiska ämnen, för du måste ju ha mer 

skicklighet som hantverkare istället, medans på de program som du behöver höga betyg, där 

kommer du in på låga betyg, så de fungerar inte som grundtanken är”.  

En uppfattning som lärarna säger sig ha hört från folk utanför skolan är att många är positiva 

till betyg då de tror att detta leder till ordning och reda i skolan. En lärare B, säger ”Ja, de kör 

med det gamla vanliga, det blir ordning och reda då” en annan lärare C, säger ”En del verkar 

tycka det är jättebra, de hade ju betyg när de var små. Att det kan vara till gagn för att det 

ska bli ordning och reda i skolan”. Lärarna anser även att betyg är ett bättre instrument för att 

mäta elevernas kunskap. Även här är inställningen beroende av om det handlar om duktiga 

elever eller elever med problem. 

Lärarna är ganska överens om att individuella utvecklingsplaner är bättre än betyg eftersom 

de är mer nyanserade. Lärare C, säger ” Jag tycker själv att det skulle kännas tufft att bedöma 

en elev med en siffra eller en bokstav, så här mycket är du värd. Då tycker jag att det känns 

mer rättvist att kunna formulera det med ord”. Betyg kan sätta gränser, vilket kan leda till att 

eleverna många gånger anstränger sig just för att få ett bra betyg. Däremot ökar lusten att lära 

för din egen skull då omdömen används säger flera av dem. Betyg kan dock ge tydligare 

gränser och krav, speciellt ur föräldrars synvinkel. Betyg sätts på vad som presterats fram till 

idag, i individuella utvecklingsplanen ser man istället framåt och sätter upp delmål för vad 

eleven ska arbeta med för att utvecklas vidare. Lärare B, säger ”Ett betyg sätter man, som det 

är utformat nu, betyg är något man måste uppnå på en viss kurs eller en viss årskurs. IUP är 

ju från scratch och bara uppåt, IUP kan ta dig hur långt som helst, men ett betyg avgränsar”. 
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Betyg blir väldigt objektivt som inte säger så mycket, en individuell utvecklingsplan säger 

väldigt mycket om eleven som person, säger flera av respondenterna. En negativ aspekt med 

att sätta betyg på eleverna är att det krävs mer diagnoser regelbundet för att mäta deras 

ämneskunskap och därmed kunna betygssätta dem säger flera av dem. Lärare H, säger ”Jag 

tror att faran med betygsättning är att det blir mer styrt med mer prov, mer skriftliga förhör. 

Jag vill ha en skola där barnen kan få bli förhörda muntligt, då tror jag att det blir mer 

stelbent med diagnos efter diagnos”. 

Lärarna anser att betygen, sett ur ett elevperspektiv, är beroende av vilken elev det handlar 

om. Vissa elever, de duktiga, skulle se betygen som en morot eller positiv drivkraft medan 

elever med svårigheter kan få känslan av att vilja ge upp, de tappar motivationen till att 

fortsätta kämpa om det inte ger resultat. Lärare A, säger ”Många elever skulle fixa det 

jättebra, det skulle vara en morot. De som liksom har det lätt för sig. Och, sen de andra tror 

jag skulle tycka det var pest och pina redan från början i de skolår betygen kommer. För en 

del elever kan det bara bli jobbigt”.  

Samtidigt tror en del av dem att betyg tidigare kan ge eleverna en vana vid att få betyg, vilket 

gör att betygsstressen minskar i skolans senare år och att betyget inte kommer som en 

överraskning i år åtta. De tycker dock inte att betygen är nödvändiga tidigare än i år sju. Flera 

av lärarna anser att eleverna ändå får en relevant bedömning i och med de nationella proven i 

femman. Lärare F, säger ”Jag är lite kluven, jag kan ju tycka att år åtta kanske är ett år för 

sent, men om du behöver ha det redan i år sex, det vet jag inte. År sju tycker jag isåfall skulle 

vara vettigare”.  

Lärarna tror inte att de skulle arbeta annorlunda i klassrummet. Det skulle dock innebära ett 

merarbete kring varje elev om de måste betygssätta dem. Önskemålet är i de flesta fallen att 

slippa. De tror att det blir svårt att låta eleverna grupparbeta eftersom man inte kan kontrollera 

vem som gjort vad inför betygssättningen. De anser att detta strider mot läraruppdraget, att 

förbereda eleverna inför vuxenlivets krav på samarbetsförmåga. En lärare F, säger ”Man får 

fokusera mer på det enskilda. Betyg är ju enskilt och individuellt. Vi gör ju mycket när vi 

jobbar i par och tillsammans och då är det ju svårt att se vem som gör vad”. 
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Kanske skulle dock betygen leda till att politikerna skulle tillföra mer pengar till extra resurser 

om läraren kan visa konkret att så här många inte nått upp till målen för godkänt. Lärare I, 

säger ”Betyg kan leda till att de ger mer tydlighet för oss för att se elever som är 

svagpresterande, då kan vi tydligt visa upp för vår ledning att här har vi barn som behöver 

mer resurser. Tydligt dokument för att kräva att nu måste vi ha in fler lärare i skolan, det 

finns barn som behöver hjälp.” 

5.1.2 Lärarnas motiv till de olika inställningarna 

Lärarnas anger sin arbetslivserfarenhet som orsak mot negativiteten till betyg. De anser att 

värdegrundsfrågorna riskerar att bli åsidosatta om en lärares fokus hamnar på att testa sina 

elever i stället för att låta dem samarbeta. Detta skulle lärarna bli tvungna till för att kunna 

urskilja enskilda elevers prestationer vid bedömning. Lärare H, säger ”Jag tycker att varje 

individ, det är små barn vi har att göra med, jag tycker det är viktigare att möta varje barn 

där de är och ge dem ett värde och puffa på dem hela tiden för att varje litet framsteg de gör 

kan du lika gärna säga muntligt, för det är ju också en form av betyg, men jag tycker att den 

mänskliga kontakten är viktigare än ett betyg på papper”. 

5.1.3 Lärarnas åsikter om betygens konsekvenser för eleverna 

De lärare som vi intervjuat anser att elevernas situation i skolan skulle förändras. Det skulle 

bli mer fokuserat på prov och diagnoser. Eleverna skulle gå från att lära för sin egen skull till 

att lära för betygen. Stress och press skulle bli allt vanligare känslor hos eleverna säger flera 

av respondenterna. Lärare G, säger” Jag tror att det är många som kan känna press och de 

som kan sätta mest press på sig är flickorna. Det är väldigt många flickor som är stressade 

och pressade i sin skolsituation. Jag tror att det är de som är förlorarna. De vill så mycket!” 

5.1.4 Lärarnas inställning till ordningsbetyg i grundskolan              

De flesta av lärarna var negativt inställda till ordningsbetyg. Lärare D, säger” Jag tror att jag 

har den här inställningen till betyg på grund av erfarenheter, det tror jag och så blir det 

automatiskt att man kommer och tänka på de elever man har som man jobbar mycket med. 

Det skulle inte ge något resultat att hota med någonting, fungerar inte idag!” Två 

anledningar till detta är dels att de inte kan förstå hur det skulle tillämpas i praktiken och att 

de anser att de redan idag arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.  
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Ett av problemen med tillämpningen av ordningsbetyg är att lärarna undrar hur det skulle 

kunna hjälpa elever med problem på till exempel det sociala planet. Några ansåg vidare att 

ordningsbetyg känns bakåtsträvande, omodernt och utan anknytning till dagens samhälle. 

Lärare F, säger att” ordningsbetyg det känns bakåtsträvande och något som fanns förr. Det 

känns inte som någon nymodighet”.   

Någon är positiv och menar att man måste uppföra sig överallt annars i samhället och detta 

måste få ha en betydande roll även i skolan. Lärare H, säger ”Det tycker jag däremot skulle 

vara en självklarhet på varje skola” Vidare säger samma lärare ”Jag kan inte komma på en 

arbetsplats där det är accepterat att uppföra sig illa, för då har du inget jobb. Kan du hälsa 

och uppföra dig och vara trevlig har du också mycket större förutsättningar att söka jobb”. 

Anledningen till att lärarna själva tror att de har den inställningen som de har beror på att de 

känner engagemang, har erfarenhet och har de personliga värderingar som de har. 

5.1.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis tycker vi oss ha sett en relativt vanligt förekommande negativ inställning 

bland de intervjuade lärarna, till att införa betyg i de tidigare åldrarna i skolan. Endast en 

lärare skiljer sig från mängden och talar om att betyg skulle vara positivt och att vederbörande 

emotser att detta införs. Motiven till de negativa attityderna skiljer sig något, men de är dock 

överens om att det övervägande skulle vara till elevers nackdel. En lärare, vilken har en 

positiv inställning, pekar på tydligare krav som ett av sina motiv. Övervägande enighet råder 

bland lärarna att elever skulle drabbas olika av betygen. Det skulle kunna vara positivt för de 

duktiga eleverna, men negativt för elever med svårigheter. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Genom att genomföra en studie ska undersökaren förhoppningsvis få en ny kunskap och 

förståelse och det anser vi att vi har fått. Med vår intervjuanalys och resultatet från 

grundskolelärarnas inställningar har det framkommit, enligt oss tydliga svar på vad lärarna 

har för inställningar. Vidare har deras personliga åsikter gett oss kunskap och djupare 

förståelse. 

Vi anser att rätt metod valdes för att få svar på de övergripande undersökningsfrågorna och vi 

anser att undersökningsområdet var bra avgränsat. Frågorna vi använde oss av i 

intervjuguiden gav tydliga svar för att sammanställa resultatet. Däremot ansåg vi att 

bakgrundsfaktorn kön inte hade en betydande roll för vårt resultat. Frågan i intervjuguiden 

gällande alliansens förslag bör man kanske undvika, men vi valde att använde den för att ta 

reda på respondenternas förförståelse och för att inviga dem i ämnet, inte till att ta reda på hur 

politiskt insatta de var. Vi tror inte att detta påverkade eller hindrade någon från att svara 

trovärdigt eftersom respondenterna var tacksamma för en introduktion av ämnet innan 

intervjun skulle inledas. I vår intervjuguide valde vi att använda oss av formuleringen 

”inställningar” i våra frågeställningar. Vi ansåg att ”attityder” är ett negativt laddat ord, till 

skillnad från inställningar som i våra öron ger en mjukare klang. Däremot har de liknande 

betydelse och kan verka som synonymer.  

Samtalen var gynnsamma, våra respondenter uppfattas ha gett uppriktiga och ärliga svar. De 

verkade vara mycket engagerade i att hjälpa oss i vår studie och mycket motiverade i sitt eget 

yrke. Detta tror vi kan vara faktorer som påverkat resultatet positivt och gett ett bra utfall. 

Eftersom respondenternas snittålder och antal verksamma år var högt känns vår studie 

trovärdig på grund av deras professionella erfarenhet. 

Eftersom vi ställde tydliga frågor och följdfrågor som ytterligare förstärkningar kändes svaren 

lättarbetade och gav oss djup. Vi kände att den röda tråden i frågorna var tydlig och lätt att 

följa vid bearbetningen av materialet. Alla respondenter uttryckte att de trodde det skulle bli 

en svår uppgift att svara på våra frågor, men efteråt kände majoriteten att intervjun varit 

intressant och en mycket aktuell studie. Detta framkom när vi efter avslutad intervju fortsatte 

att samtala om ämnet.  
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När vi utfört vår studie kände vi dock att vi kunde ha valt ytterligare frågor gällande 

ordningsbetyg, men eftersom detta enbart är ett vagt förslag från skolministern lade vi inte så 

mycket energi på det området. Om vi hade gjort det, tror vi att det skulle resultera i ett alltför 

stort område och vi hade som utgångspunkt att avgränsa för att få så bra resultat som möjligt. 

Däremot kunde vi ha kompletterat vår studie med enkäter till fler lärare. 

Det har varit mycket stimulerande att få utföra en sådan här studie. När man genomför 

intervjuer får man också en personlig kontakt med respondenten som gör att man känner ett 

naturligt samspel. Det skulle inte på samma sätt ha framgått vid en enkätundersökning. Vi 

känner att vi lärt oss mycket, att sammanställa intervjumaterialet var inte alltid det lättaste, 

men tack vare vårt noggrant dokumenterade material så resulterade det i smidig hantering och 

sammanställning.  

När materialet skulle bearbetas kom insikten, tänk om vi genom slumpen enbart fick lärare 

som var negativa till betygssättning och på grund av detta dragit felaktiga slutsatser. Vidare 

kan lärarnas politiska åsikter ha påverkat resultatet. Det är något som vi inte kommer att få 

svar på, eftersom vi inte frågade efter deras politiska inställning och vår avsikt var aldrig att ta 

något politiskt ställningstagande i vår undersökning. Om vi hade ställt frågor av politisk 

karaktär, tror vi att lärarna inte skulle ha velat svara på dem. Vi känner att politik är ett laddat 

ämne i vårt samhälle. 

6.2 Resultatdiskussion  

Betyg i skolans tidigare år har under hösten varit en het debatt. Eftersom detta är något vi 

kommer att ställas inför i vårt kommande yrke ansåg vi att det kunde vara intressant att 

fördjupa oss i ämnet. Det kändes intressant att ta reda på vad erfarna lärare hade för åsikter 

och även vad de hade för och emot betyg i tidiga skolår. 

Vi hade en relativt klar uppfattning vad vi själva tyckte om förslaget när vi startade vår studie. 

När vi började med intervjuerna av lärarna möttes vi av en övervägande negativ inställning 

inför förslaget. Detta hade vi inte förväntat oss då vi trodde att lärarna skulle ha en helt annan 

åsikt. Under intervjuerna fick vi fram lärarnas inställningar till förslaget, men också deras väl 

genomtänkta argument till varför de tyckte som de gjorde. Detta har påverkat oss under 

arbetets gång och fått oss att fundera över våra åsikter innan vi tar ställning i frågan. Vi anser 

att det var mycket intressant att konstatera att våra kommande kollegors inställning till betyg i 

skolans tidigare år var så övervägande negativa. 
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6.2.1  Vilka inställningar har verksamma lärare till att betygsätta elever i tidiga 

år? 

Från regeringens håll med Jan Björklund i spetsen, kommer nu förslaget om betyg i tidigare år 

i skolan. Tanken bakom förslaget är att det ska minska betygsstressen, skolans mål ska bli 

tydligare för elever och föräldrar samt att det klart och tydligt ska framgå när extra resurser 

behövs sättas in. Även skolverket anser att tydligare och tidigare bedömningar är av stor vikt, 

men också en konkretisering av styrdokumenten och betygskriterierna. De fåtal lärare som 

kunde uttrycka sig positivt om betygsättning menade att det faktiskt kunde vara en fördel om 

eleven fick fler år på sig att vänja sig vid betyg, innan det är dags för slutbetyget. Däremot 

höll de inte med om att betygen skulle ge tydlighet kontra individuella utvecklingsplaner. De 

talade varmt om både dem och utvecklingssamtalet och tyckte att dessa metoder var fullt 

tillräckliga för att informera vårdnadshavarna om elevens skolsituation. 

 De flesta lärare som ingick i vår undersökning håller heller inte med skolministern om att det 

behövs ett betyg för att kunna styrka att en elev behöver extra resurser. Deras omdömen, 

erfarenhet och förtroende från rektorns sida räcker idag för att motivera extra resurser anser 

de. Någon lärare kan däremot tänka sig att det skulle vara lättare att komma åt extraresurser 

om du kan bevisa svart på vitt att eleven inte uppnått godkänd nivå. Detta betyder med andra 

ord att lärarna inte håller med vår skolminister. De anser inte att betyg tidigare i skolan skulle 

ge vare sig bättre resultat hos eleverna eller en lugnare skolmiljö.  

De anser att det krävs andra insatser och att politikerna ser alltför enkelt på problemet. 

Lärarna anser att det krävs fler vuxna i skolan och mer resurser tidigt i elevernas skoltid. 

Genom att luta sig på sin erfarenhet och kunskap om barn kan de ge förslag på alternativa 

idéer till betygsättning.  Lärarna menar att det viktigaste är att inrikta sig på eleven som 

individ, och att ha i åtanke att det är små barn vi talar om i sammanhanget. Deras fokus är att 

alltid sätta elevens väl och ve i centrum.  



 37 

6.2.2 Vilka motiv finns till de olika inställningarna 

Maj Törnvalls forskning angående elevers upplevelser av stress i skolan visar på att både de 

elever som har lätt för sig, och de som har svårt för sig i skolan påverkas av att bli bedömda. 

Lärarna ställer sig bakom resonemanget att de svaga eleverna utsätts för stress, men inte lika 

många reflekterar över konsekvenserna för de duktiga eleverna. Lärare tänker mest på de 

svaga eleverna och hur de skulle påverkas när vi ber dem resonera om betyg. Hur de duktiga 

eleverna påverkas verkar falla i glömska (Törnvall, 2002). Skolminister Jan Björklund 

nämner själv inget om hur han tror att unga elever påverkas negativt av den stress som 

bedömning, enligt forskning faktiskt medför. I stället menar han att genom att vänja eleven 

vid betyg tidigare samt att ge eleven fler år på sig att förbättra ett betyg, minskar man stressen 

hos eleven. Lärarna håller med Björklund om att det kan vara bra för eleven att vänja sig vid 

betyg tidigare, men är ändå skeptiska till förslaget i och med att de samtidigt håller med 

forskare om att betygsstress påverkar elever negativt. Det är svårt att ställa lärarnas, 

skolministerns och forskarens resonemang mot varandra i och med att de tolkar stress för 

eleverna på så olika sätt. Gemensamt för dem alla är att de säger sig vilja minska stressen för 

elevernas bästa.  

Forskare och lärare är överens om att det viktigaste för en elev är att få känna sig 

framgångsrik och detta sker genom små delmål som avverkas efterhand. Med detta arbetssätt 

kan alla få chans att känna sig framgångsrika och duktiga (Törnvall, 2002). Med hjälp av de 

individuella utvecklingsplanerna tycker lärarna att de redan i dag låter eleverna utvecklas efter 

sina bästa förutsättningar. Syftet med individuella utvecklingsplaner är att de ska ge en tydlig 

bild av såväl elevens kunskapsutveckling som sociala utveckling, till både vårdnadshavare, 

andra lärare och skolledning. Motivet varför lärarna väljer de individuella utvecklingsplanerna 

framför betyg stämmer väl överens med Skolverkets egentliga syfte med dem, det vill säga att 

främja elevens fortsatta lärande. Vidare menar lärarna, och använder även här samma 

argument som myndigheten för skolutveckling, att betyg är ett bevis på hur du klarat lärandet 

hitintills och nämner inget om hur du ska arbeta vidare mot nya mål (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). 

Med betyg går det inte att nyansera på samma sätt, utan vissa elever kommer, trots helhjärtat 

engagemang ändå inte att uppnå godkänd nivå. Skolminister Jan Björklund väljer att se på 

stressen ur ett annorlunda perspektiv, nämligen att betyg tidigare skall resultera i en 

betygsvana vilket skulle minska stress.  
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Här går hans och den allmänna läraruppfattningen isär. Lärarna ser mer att betyg tidigare ökar 

elevernas stress och att de är för små för att utsättas för dessa risker. De anser att det 

viktigaste är att elever lär för sin egen skull och inte för betygens skull.  

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är eniga om att det betygssystem vi har idag inte 

fungerar som urvalsinstrument, dels eftersom betygsstegen inte är jämna och inte går att 

använda för att jämföra elever, dels för att likvärdheten ifrågasätts. Precis som forskare visat 

finns det brister i likvärdhet, eftersom det är upp till varje skola att tolka betygskriterierna, 

vilket medför att samma elevprestation kan ge varierat betyg beroende på skola. 

Betygssystemet i sig är inte bara kritiserat av dessa två partier, även den borgerliga alliansen, 

intervjuade lärare och Kroksmark (2002) håller med om att det inte fungerar väl idag. Deras 

argument, att betygssystemet inte är likvärdigt och att det inte är en lämplig urvalsmetod 

stämmer överens. Däremot skiljer sig deras förslag på åtgärder som kan vidtas. Den 

borgerliga alliansen vill till skillnad från Miljöpartiet och Vänsterpartiet ha kvar betyg som 

urvalsmetod, men ändra betygsskalan och ge den fler steg. Mp och V vill däremot slopa 

betygen helt och använda sig av intagningsprov och intervjuer som urvalsmetod i stället. Här 

ställer sig lärarna lite kluvna. Samtidigt som många vill slopa betygen är de inte helt 

övertygade om hur urvalet till högre studier ska gå till. Till skillnad från Sverige använder 

Finland en sjugradig skala i grundskolan där betygsstegen sträcker sig från fyra till tio. 

Betyget fyra motsvarar underkänt, vilket är en nivå som inte tillämpas i Sveriges grundskolor.   

Bland de lärare vars inställning till betygen är helt negativa, finns argument som stämmer väl 

överens med Vänsterpartiets åsikter om betyg. Här menar de att det helt saknas pedagogiskt 

värde i betygen och att det arbetssätt som betyg medför känns bakåtsträvande och utan 

anknytning till dagens samhälle eller de kriterier som anges i styrdokumenten. Betyg, tror de, 

skulle ändra arbetssättet till mer traditionellt och provstyrt, vilket skulle kunna innebära att 

värdegrundsarbetet med samarbetsövningar och kommunikationsövningar kommer att få stå 

tillbaka. Detta trots att det är färdigheter som eleven förväntas ha enligt styrdokumenten samt 

som efterfrågas i samhället och arbetslivet.  Både forskare och lärare är medvetna om att prov 

och diagnoser är ett enkelt sätt ur administrativ synvinkel, att se hur eleverna ligger till 

kunskapsmässigt. Enligt forskningen kan detta sätt att kontrollera elevernas kunskapsnivå 

medföra att de går miste om elevens egentliga kunskap på grund av att redovisningsmetoden 

inte lämpar sig för den enskilda individen. (Törnvall, 2002) Att vara tvungen att ändra sina 

arbetsmetoder för att kunna bedöma sina elever och därmed riskera att missa viktigt 

värdegrundsarbete är både lärare, politiska partier och forskare oroliga över.  
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6.2.3 Ordningsbetyg 

En av anledningarna till att lärare är negativa till ordningsbetyg är att de ändå inte tror att det 

skulle bidra till någon förändring. De menar att det arbete de genomför i klassrummet i dag 

för att skapa ordning, inte skulle vara mer omfattande bara för att eleverna skulle ges ett 

ordningsbetyg. De menar också att om en elev har problem med sitt uppförande så ligger 

orsaken oftast djupare än att det skulle hjälpa att hota med ett ordningsbetyg. Flera lärare 

anger även sin oro för de elever vars svårigheter bottnar i dennes hemförhållanden eller 

konstaterade diagnoser. De menar att ordningsbetyget kan stjälpa dem ytterligare när de får 

bevis på att de inte kan uppföra sig. Det är bara Folkpartiet som tydligt föreslår att 

ordningsbetyg borde införas i skolan men även Socialdemokraterna strävar åt samma håll men 

med andra metoder. De kan istället för ordningsbetyg tänka sig att skolan, hemmet och eleven 

tillsammans utvecklar gemensamma ordningsregler. Ett av de positiva argumenten bland 

lärare till ordningsbetyg var att man tidigt bör vänja eleverna vid de regler angående 

uppförande som gäller i samhället och arbetslivet. Här tänker lärarna att det underlättar för 

eleven i framtiden om reglerna används redan från början. Ytterligare en anledning som 

lärarna angav till att ordningsbetyg kan vara bra, är att de elever som har svårt med att klara 

kunskapsmålen kan ges en chans att få bra betyg i något som inte är direkt kopplat till 

kunskap. Det finns forskare som anser att konsten att kunna uppföra sig och fungera väl 

tillsammans med andra människor är en väl så viktig, om inte viktigare egenskap än att besitta 

kunskap. De förklarar det med att det svårt för skolan att veta vilka kunskaper som eleven 

kommer ha nytta av i samhället, men kunskaper i hur man bemöter andra människor och 

uppför sig menar de kommer alltid vara till elevens fördel. Därmed menar inte forskarna att 

det nödvändigtvis behövs ett betyg, det nämner de inget om. Men lärarnas argument till varför 

ordningsbetyg skulle kunna fungera, stämmer med forskarnas teori om att det finns fler 

egenskaper som är till elevens fördel i framtiden, än bara förmåga att kunna inta vissa 

kunskaper (Goleman, 1995).  

Gemensamt för lärarnas argument, både de som var positiva och de som var negativa, samt de 

politiska partierna, är att de alla uttrycker det som att de ville elevens bästa. Antingen genom 

att beskydda dem från betyg, eller genom att vänja dem från början i och med att de förr eller 

senare kommer i kontakt med betyg ändå. 
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6.2.4 Vilka konsekvenser för eleverna tror lärarna att betygssättning ger? 

I vår undersökning har diskussioner angående problemet med stress hos ungdomar ofta 

förekommit. Genom våra intervjuer med verksamma lärare har vi fått indikationer på att stress 

är en vanligt förekommande känsla bland dagens elever och både lärare och forskare ser en 

tendens till att stressymptomen uppkommer allt tidigare i åldrarna. Forskning visar enligt 

Skolverkets rapport (2004) att känslan av negativ stress ofta uppkommer när man har höga 

krav på sig och liten kontroll och möjlighet att påverka det egna arbetet, de menar också i sin 

rapport att stressymptomen är vanligast hos flickor som ofta ställer allt för höga krav på sig 

själva. Detta stämmer väl överens med vad några lärare svarar på frågan om hur elever skulle 

kunna komma att påverkas av att få betyg. De menar att många elever har höga krav på sig 

själva samt att de har höga krav på sig från hemmet. Det är inte lönt för vissa elever att 

komma hem med ett lägre betyg än ett MVG menar lärarna. Även de anser att det är flickorna 

som har de största kraven på sig. Törnvall (2002) har genom sina studier kommit fram till att 

både elever med goda resultat på prov och elever som aldrig kommer över medelpoängen på 

proven utsätts för en negativ stress när de kommer i en situation där tror att de blir bedömda. 

Elever med överlag goda resultat har enligt hennes forskning ofta stressymptom inför ett prov 

då de många gånger anser att deras tid att läsa inför provet varit för knapp och att de har stora 

krav på sig själva att göra så bra ifrån sig som möjligt. Lärarnas resonemang följer upp vad 

Törnvall säger och de menar att ett införande av betyg i deras verksamhet skulle innebära att 

de blir tvungna att utsätta eleverna för många fler diagnoser och prov för att kunna mäta deras 

kunskapsnivå. Grupparbeten och liknande skulle bli allt mer ovanligt då lärarna anser det vara 

svårt att bedöma vem som gjort vad i det färdiga arbetet.  

Flera av lärarna anser att elevernas fokus kan komma att ändra riktning. I dagens läge är 

skolans mål att elever ska lära för sin egen skull, men med ett betyg i sikte riskerar de mindre 

elevernas intresse bli större att lära för ett så bra betyg som möjligt, detta menar lärarna blir 

ett hinder i elevernas kunskapsprocess. Selghed (2006) menar att målet med den nya 

målstyrda skolan skulle vara att komma bort från det kvantitativa sättet att se på kunskap för 

att gå mot att beteckna kunskap som en livslång fortgående utvecklingsgång. 
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6.3 Avslutande diskussion 

Vår uppfattning är att lärarna har starka åsikter och är väl insatta i ämnet. Genom sin 

profession sätter lärarna eleverna i centrum och har deras bästa för ögonen. Politiker styr 

skolan övergripande med fokus på resultat och ekonomi och har inte möjlighet att se till den 

enskilda individen.  I dag förväntas lärarna att ta stort ansvar och bygga sitt arbete på egna 

tolkningar av styrdokumenten som är fastställda av politikerna. Trots att det ställs höga krav 

på lärarnas profession har de lite att säga till om när politiska beslut ska tas. Detta leder ofta 

till diskussioner och upprörda röster från lärarnas håll då de anser sig vara de, som trots allt 

vet hur olika förslag kommer att påverka skolarbetet och de enskilda eleverna. Politikerna 

beslutar vilka styrdokument som skolan ska arbeta efter. Styrdokumenten betonar vikten av 

att eleverna lär sig samarbeta och att värdegrunden ska hållas levande. I och med att 

politikerna vill införa betyg tidigare i åren menar lärarna att risken blir stor att 

samarbetsövningar får stå tillbaka för prov och diagnoser. 

Regeringen vill införa betyg och nationella prov tidigare i skolan för att fånga upp elever som 

behöver extra stöd. Detta anser många lärare att de klarar bra ändå med hjälp av sin profession 

och erfarenhet. De anser att arbetet med den individuella utvecklingsplanen fungerar så pass 

bra att betyg känns ovidkommande. Vad lärare efterfrågar är snarare mer resurser att ta till när 

de upptäckt en elev som behöver hjälp. Lärare vet mycket väl när en eller flera elever i 

klassen behöver extrahjälp, men pengar och personal finns inte till detta. Den nuvarande 

betygsskalan bygger på endast tre steg med stor spännvidd mellan de olika stegen. 

Variationen på elevers kunskaper inom ett och samma betyg är allt för stor för att vara 

rättvisande. De lärare och politiker som vill ha kvar betyg är överens om att dagens 

betygssystem bör omarbetas och utökas med fler betygssteg för att bli mer nyanserade och 

rättvisa.  

Från alla håll politiker, myndigheter, forskare och lärare säger man att man har elevens bästa i 

åtanke. Däremot kritiserar de varandras metoder och ifrågasätter att den andra parten 

verkligen tänker på elevens bästa lika mycket som de själva gör.  
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6.3.1 Fortsatt forskning 

Vi har i vår undersökning fått svar på grundskolelärares inställningar till betyg i de tidiga 

skolåren. För att utveckla vår studie skulle det vara intressant att ta reda på hur elevernas 

inställning i skolår sex till tidigare betygssättning kan vara och hur de tror att det kan komma 

att påverka dem? Dessutom skulle lämplig forskning vara att ta reda på om verksamma lärare 

i grundskolan har några förslag på hur utformningen av ett nytt betygssystem skulle se ut, 

eftersom det snart kan komma att bli aktuell. 

6.3.2 Egna reflektioner 

Studien har varit mycket intressant och vi har fått bra respons från verksamma lärare omkring 

oss. Detta är en fråga som ligger i tiden och många har funderingar runt ämnet. Vi har under 

arbetets gång blivit mer insatta och först nu känner vi att vi kan skapa oss en egen åsikt i 

ämnet. Flera av respondenterna bad om att få läsa den färdiga versionen då de var nyfikna på 

vilket resultat studien skulle leda till.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Hej, Namn på rektorn. 
Vi är tre studenter från Högskolan för lärande och kommunikation, som läser 
vår sista termin på lärarprogrammet. Som examensarbete har vi valt att 
skriva om betyg och lärares uppfattning kring betyg för de tidiga skolåren. 
Underlaget till examensarbetet är intervjuer med lärare som undervisar i 
skolår 5 och 6. Vi har slumpmässigt valt ut ett antal skolor för vår studie, 
ni är en! 
 
Vi skulle vilja besöka er skola för att genomföra en individuell intervju 
med en behörig lärare. Intervjun tar cirka 30 minuter och kommer att 
behandlas konfidentiellt. Eftersom vi inte vill att lärarna skall förbereda 
sig för mycket önskar vi att ni inte presenterar ämnet betyg för dem.  
 
Vi vill utföra de här intervjuerna så snabbt som möjligt, eftersom det 
börjar närma sig jul. 
 
Vi hör av oss i slutet på denna vecka för eventuell tidsbokning! 
 
 
Med vänliga hälsningar/ 
 
Kristin Quist, Anna Ronnemo och Linda Starby 
 
 
Tele: 0707-XX XX XX, 0734-XX XX XX, 0730-XX XX XX 
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Bilaga 2 

Allians för Sveriges valmanifest 

• Endast behöriga lärare ska få sätta betyg. Med behöriga menas lärare som har 
lärarutbildning i de aktuella ämnena och åldrarna.  

• Skriftliga omdömen ska skrivas från och med år ett. 
• Betyg från och med år sex för att ingen elev ska halka efter utan att uppmärksammas 

av skolan.  
• Ingen elev ska få lämna grundskolan utan godkända kunskaper.   
• Fler steg i betygsskalan för att ge en mer rättvis bild av elevens kunskap. 
• Möjlighet att ompröva slutbetyget på grund av att det är en myndighetsutövning och 

man vill öka elevens rättssäkerhet.  
• Dessutom säger skolminister Jan Björklund i ett pressmeddelande i mars 2006 att det 

behövs ett ordningsbetyg i skolan.   
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Generell bakgrundsfakta 

• Yrke, ålder, kön 

 

Specifik bakgrundsfakta 

• Utbildningsår, antal år som lärare 

 

Inledande frågor 

• Vet du hur det nya förslaget angående betyg i de tidiga skolåren ser ut och vad de 

innebär? 

 

Direkta frågor (tema: betyg från sjätte klass) 

• Kan betyg vara till elevers fördel? 

• Kan betyg vara till elevers nackdel?  

• Vilka konsekvenser kan det ge elever? 

 

• För vems skull finns betygen tror du? 

• Hur uppfattar du att föräldrarna ställer sig till förslaget om betyg i tidiga år? 

• Skulle betyg ge tydlighet kontra IUP? 

• Vad tror du är största skillnaden mellan IUP och betyg? 

 

Indirekta frågor (få fram personens åsikt, uppfattning) 

• Vilken är din inställning till betyg i tidiga skolår, sett ur ett elevperspektiv?  

• Varför har du den inställningen till betyg i tidiga år? 
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• Hur skulle förslaget att betygsätta elever i tidiga år, kunna påverka elevers 

skolsituation? 

• Hur tror du att ditt arbete kommer att påverkas om det blir betygssättning i de tidiga 

skolåren? 

 

• Känner du dig tillräckligt utbildad för att sätta betyg? 

• Vill du sätta betyg på dina elever? 

 

 

Direkta frågor (tema: ordningsbetyg) 

• Kan du säga något om ordningsbetyg? 

 

Indirekt fråga 

• Vilken är din inställning till ordningsbetyg? 

 

Sonderingsfråga 

• Hur tror du ordningsbetyg skulle påverka lärarnas situation?  

• Hur skulle elever i de tidiga skolåren kunna påverkas av ordningsbetyg? 

 

Uppföljningsfrågor 

• Varför har du den inställningen till ordningsbetyg? 

 

Tolkande frågor Kontrollera att du uppfattat svaren på de sätt intervjupersonen menade. 

Intervjuguiden får inte hindra alternativa idéer! 

 

Kan du förtydliga dig? 

Kan du utveckla ditt svar? 

Hur menar du? 

Hur tänker du? 


