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Förord 
 
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Steffan Lind för hans konkreta stöd och hjälp. Vi 
vill även tacka de informanter som har försett oss med material till detta arbete. Sist men inte 
minst vill vi tacka varandra för ett bra samarbete under en period av hopp, förtvivlan samt 
intressanta diskussioner. 
 
Jennifer, Liselotte & Thomas 
Luleå Tekniska universitet 2006 



 
 

 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen var att ge en beskrivning av och en förståelse för grundskollärares 
attityder till de målrelaterade betygen samt anledningarna till deras attityder. Vår 
undersökning är grundad på en kvantitativ enkätförfrågan och kvalitativa intervjuer. Enkäten 
besvarades av 17 grundskollärare i Bodens kommun och sedan utfördes tre intervjuer bland 
dem. Resultatet visar att de tillfrågade grundskollärarna inte ger betygssystemet ”godkänt” 
och att det målrelaterade betygssystemet måste förändras för att bli mer rättvist. 
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Vi valde att göra detta arbete då vår roll i betygssystemet inom en snar framtid kommer att 
förändras från att vi får omdömen och betyg till att vi ger omdömen och betyg. Detta sker när 
vi har avslutat vår utbildning och börjar arbeta som lärare. Som studenter har vi egna 
erfarenheter, åsikter och inställningar till betyg. Vilka attityder har då de verksamma 
grundskollärarna, våra framtida kollegor, till vårt nuvarande betygssystem? Vår undersökning 
avser ge svar på denna fråga. 
 
 
 
Bakgrund 
 
 
Läroplanen 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94, Utbildningsdepartementet.) anger de 
allmänna mål och den värdegrund som gäller för skolans verksamhet. Målen sammanfattar de 
kunskaper som är väsentliga att utveckla för alla samhällsmedborgare samt för att kunna 
bedriva fortsatta studier eller yrkesarbete. Läroplanernas mål är dock för stora för att kunna 
tjäna som den enda utgångspunkten för planering av undervisning. Därför är de 
kompletterade med kursplaner. Inom grundskolan finns kursplaner utformade för varje ämne 
samt för vissa ämnesgrupper (Skolverket, 2004a). 
 
Under avsnittet Bedömning och betyg kan vi läsa följande:  
 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i 
kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns 
ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning 
till respektive kursplan. (Lpo 94, s.30) 
 

Läroplanen säger även att all tillgänglig information om elevens kunskaper ska användas vid 
en betygssättning och det innebär att allt det som eleven presterar under skoltid som har med 
de uppställda målen inom respektive ämne ska bedömas. Läraren får inte enbart bedöma 
elevens provresultat utan allt som eleven utför under lektionstid ska tas i beaktande. 
Betygsättning är officiellt sett en myndighetsutövning. Lärarens bedömning av kunskaperna 
har i vissa fall en avgörande betydelse för den enskilda eleven.  Betyg kan inte överklagas och 
på grund av detta finns det en stor mängd bestämmelser för betygsättning. De grundläggande 
bestämmelserna tas upp i läroplanerna, där det sägs att elevens kunskaper ska bedömas 
utifrån de nationella mål och kriterier som fastställts för ett ämne eller en kurs (Skolverket, 
2004a). 
 
 
Nationella kursplaner  
 
Läroplanen ligger till grund för utformningen av de nationella kursplanerna som anger målen i 
varje enskilt ämne (Skolverket, 2004a). Regeringen beslutar om kursplanen för grundskolan, 
sameskolan och specialskolan. Skolverket fattar beslut om särskolans kursplan. Utformningen 
sker alltid i överläggning med ämnesexperter, didaktiker och verksamma lärare. Hänsyn ska 
tas till gällande förhållanden och samhällsutvecklingen. Det får inte finnas några 
inkonsekventa budskap i kursplaner och läroplaner. De ska formas av relevanta 
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forskningsresultat samt erfarenheter av lärare och elever i skolans arbete. I kursplanen anges 
de mål som undervisningen i alla specifika ämnen ska sträva mot och de mål som ska ha nåtts 
när grundskolan är avslutad. De föreskrifter som står i kursplanen är bindande och visar på de 
krav som staten har på utbildningen. Ämnenas karaktär och de olika mål som eleverna ska ha 
uppnått inom respektive ämne vid år 5 och år 9 beskrivs mer detaljerat än i läroplanen. 
Kursplanen talar om vad eleverna ska lära sig för att uppnå godkänt respektive väl godkänt 
men anger inte vilket arbetssätt eller vilken metod läraren ska använda sig av. Det finns plats 
för egen tolkning och det är upp till varje lärare att göra sina egna tolkningar, vilket kan leda 
till stora skillnader i betygsbedömningen. De nationellt fastställda målen och kriterierna bildar 
grunden för bedömningen av eleven. Läraren ansvarar för att valet av material och metoder, 
som lärare och elever gör tillsammans, leder mot uppställda mål. Detta ska ge eleverna 
möjlighet att uppfylla de nationellt fastställda kraven. Läraren har även ansvar för att varje 
elev får möjligheter att visa sina kunskaper så att de kan värderas utifrån 
bedömningskriterierna. En bra planering av undervisningen tillsammans med eleverna lägger 
en god grund för att kraven på eleverna blir tydliga. Genom att eleverna är med och diskuterar 
de mål och syften som uttrycks i kursplanerna kan de vara i centrum under hela studietiden. 
Det skapar en insikt hos eleverna om vad som kommer att bedömas vid betygssättning. 
Lokala bearbetningar av de nationella målen och betygskriterierna behöver inte innebära att 
nya mer detaljerade kriterier skapas. Utgångspunkten är att planera undervisningen utifrån det 
innehåll och det arbetssätt som läraren beslutat om tillsammans med eleverna. Samtal kollegor 
emellan på skolan och mellan lärare på olika skolor är viktiga för att betygsättningen ska bli 
så rättvis och likvärdig som möjlig (Skolverket, 2004a). 
 
Kopplingen mellan läroplanen och kursplanerna var en återkommande fråga vid utformningen 
av kursplanerna (Skolverket, 2004c). Läroplanen ska ligga till grund för och prägla 
kursplanerna men de får inte vara en upprepning av läroplanen. De som ska använda 
styrdokumenten ute i skolorna ska kunna läsa läroplanen samt kursplanerna och med dessa 
som grund utforma sin undervisning. Detta är en mycket svår uppgift både för Skolverket och 
för pedagogerna och det har visat sig att det inte alltid blivit så i praktiken som det var tänkt i 
teorin (Ibid.). 
 
 
Betygssystem 
 
Nationalencyklopedin beskriver begreppen betyg och system på följande sätt: 
 

1. Betyg, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått 
på prestationer under en viss tidsperiod. 

2.  System, samling element som hänger samman med varandra så att de bildar en 
ordnad helhet (http://www.ne.se). 

 
Under 1900-talets andra del har det funnits tre olika betygssystem, det absoluta, det relativa 
och det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade (Skolverket, 2005). Det absoluta 
betygssystemet fanns fram till 1960-talet då det relativa betygssystemet infördes. Det relativa 
betygssystemet rangordnade eleverna efter en normalfördelningskurva. Betygen talade här om 
hur en individs kunskaper förhöll sig till andra individers kunskaper inom samma ämne. 
Däremot angav betygen inte på något tydligt sätt vilka kunskaper en elev hade. Dagens mål- 
och kunskapsrelaterade betygssystem ger bättre information om elevers kunskaper genom att 
betygen är relaterade till angivna kunskapskvaliteter (Ibid.). 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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Absoluta betygssystemet  
 

Det system med absoluta betyg som fanns fram till 1960-talet utgick från att det 
existerade en absolut och säker kunskap som skulle föras över till lärjungarna. 
Betygsättningen utgick från att elevernas kunskaper skulle jämföras med de kunskaper 
som angavs i kursplanen (Skolverket, 2005). 

 
Tanken bakom de absoluta betygen var att skolan skulle delge elever kunskaper om en text 
från till exempel bibeln, juridiska paragrafer eller matematiska formler (Egidius, 1994). 
Genom studier så kunde eleverna nå denna ”absoluta” kunskap. Eleverna bedömdes och fick 
högsta betyg om deras kunskaper överensstämde perfekt med denna ”absoluta” kunskap. 
Lärarens uppgift var att inpränta dessa religiösa, grammatiska, moraliska eller juridiska texter 
hos eleverna. Syftet var att ”förmedla” eleverna vissa kunskaper. Inlärningen bestod av en 
kopieringsprocess från elevernas sida av de ”absoluta” kunskaperna från böcker och lärare 
(Ibid.). 
 
Kritik mot betygssystemet 
De absoluta betygen skapades av ett samhälle med en kategorisk tro på det tryckta ordet och 
med förutbestämda idéer om hur uppgifter ska utföras. Samhällsförändringar och en ändrad 
kunskapssyn gjorde att man började se sig om efter en annan betygsmodell. Ett starkt 
argument mot de absoluta betygen var att de inte dög som urvalsmetod för högre studier. 
Elever som haft lärare med låga krav kom in på sin sökta utbildning men klarade sedan inte av 
sina studier. De elever som haft lärare med höga krav kom däremot inte in på någon 
utbildning. Detta upplevdes av elever, föräldrar och utbildningspolitiker som ett orättvist och 
misslyckat urvalssätt. På grund av detta så övergavs de absoluta betygen och ersattes med de 
relativa betygen (Egidius, 1994). 
 
 
Relativa betygssystemet 
 
Det var det relativa betygssystemets förmåga till urvalsfunktion som var den viktigaste 
anledningen till systemets införande. Tidigare i det Absoluta betygssystemet hade urvalet till 
högre utbildning bestått i kravet att ha goda vitsord i alla ämnen förutom ett. Inträdesproven 
bestod av skriftliga och muntliga prov i matematik och modersmål, övriga ämnen hade 
muntliga prov. Missnöjet med detta urvalssätt ledde till att en utredning tillsattes. 
Utredningens syfte var att se över intagningsförfarandet till folkskolan, realskolan samt 
läroverket och målet var att nå ett rättvist och lämpligt urval bland sökande. Den som 1938 
fick uppdraget att leda utredningen var Fritz Wigforss, bror till dåvarande ministern. Wigforss 
var psykolog och lärarutbildare samt matematikdidaktiker (Andersson, 1999). Utredningen 
visade att läroverket var nöjd med systemet medan folkskolan var missnöjd. Kritiken pekade 
på den styrande inverkan som inträdesproven fått på bland annat folkskolans undervisning, 
sämre trivsel, ensidig inriktning mot matematik och modersmål. Den genomförda enkäten 
visade att nästan alla lärare hade använt sig av de färdiga prov som fanns tillgängliga hos 
bokhandeln för att eleverna skulle kunna öva sig inför de riktiga inträdesproven. Wigforss 
arbete fortsatte, diskussionen som fördes gällde om intelligens kunde normalfördelas på 
samma sätt som de fysiska egenskaperna. Wigforss formulerar sitt antagande om 
normalfördelning på följande sätt: 
 

Om man har att göra med ett mycket stort elevmaterial, som ej, t ex. i samband med 
flyttning från klass till klass, utsatts för någon mera betydande systematisk 
gallringsprocedur, kan man antaga att elevernas prestationer på ett regelmässigt sätt äro 
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fördelade, så att många ligger relativt nära medelprestationen i hela gruppen, medan 
prestationerna blir allt färre och färre ju längre bort från medelvärdet de ligga, såväl uppåt 
som nedåt räknat. (SOU 1938:29, s. 25) 
 

Wigforss arbete blev grunden till den klassiska definitionen av relativa betyg. Ordet ”relativa 
betyg” har tillkommit senare eftersom Wigforss inte själv använde denna benämning. Han 
beskrev relativa betyg som ”en gradering i förhållande till medelprestationen”. Antagandet 
om normalfördelning innebar att medelvärde och spridning blev de mått som Wigforss 
använde sig av. En ”riksklass” togs ut, som bestod av elever från hela Sverige vilka vid ett 
givet tillfälle och en given årskurs skrev standardprov i ett visst ämne. Resultaten fördelades 
ut procentuellt enligt tabellen nedan, med betyget stort A som det högsta betyget och med 
betyget stort C som det lägsta betyget (Andersson, 1999). 
 
 
Tabell 1 Procentuell fördelning av de sjugradiga  bokstavsbetygen 
 

Betyg: A a AB Ba B Bc C 

Procent: 1% 6% 24% 38% 24% 6% 1% 

 
 
Enligt Wigforss skulle lärarna jämföra ”sin klass” efter ovan skala, där betyget Ba alltså 
skulle vara normalbetyget. Forskningen såg som en av sina huvuduppgifter att skaffa fram 
verktyg för ett rationellt urval. Wigforss förslag var att elever med betyget ”B”, godkänd, i 
läroämnena och som i något av ämnena läsning, skrivning och tillämpad räkning erhållit lägst 
betyget ”Ba” skulle vara godkänd för antagning vid läroverken. Intagningsnämnder skulle 
inrättas och om gallring bland sökande måste ske skulle det tas hänsyn till den sökandes totala 
betygspoäng i läroämnena. Alla ämnena var lika mycket värda förutom modersmål och 
räkning som var värda det tredubbla. Det skulle också gallras utifrån lärarens omdöme om 
eleven, det var omdöme om elevens studielämplighet med graderingen mycket god, medelgod 
och mindre god samt elevens fysiska och psykiska egenskaper såsom uppförande, 
uppmärksamhet, arbetsförmåga, ev. stamning, svag hörsel och liknande (Ibid.). 
 
Wigforss tankar möttes med en del kritik, för det första att han inte borde ha fått ansvaret för 
utredningen eftersom han var motståndare till inträdesproven. En sänkt kunskapsstandard 
befarades med att villkoren för inträde satts för lågt. Före Wigforss hade läroverken stått för 
urvalet men i och med hans förslag blev ansvaret delat mellan läroverken och folkskolan. 
Visserligen var läroverken i majoritet i intagningsnämnderna men det var folkskolans lärare 
som satte betygen på eleverna och det blev en maktkamp mellan folkskollärarna och 
läroverkslärarna. En annan tveksamhet som kom från skolberedningen var ifall det var 
lämpligt att skolan skulle bedöma personlighetsfaktorer. Skolberedningen hänvisade till att 
bedömningarna följde eleven under många år och att de skulle påverka möjligheten till 
anställning efter avslutad skolgång (Ibid.). 
 
Wigforss utredning betecknas också som jämlikhetsskapande och demokratiserande. Genom 
att försöka göra skolbetygen jämförbara i urvalsprocessen skulle ett mer demokratiskt urval 
kunna ske. Den demokratiska funktionen skulle garanteras via ett rättvist urval som byggde på 
vetenskaplig grund. Om betygen kunde göras pålitliga som urvalsinstrument skulle det hjälpa 
studiebegåvningar bland de obemedlade (fattiga), som då via sina betyg kunde få plats vid 
läroverken. Wigforss tankar rörde dessutom betygens roll som motivationsfaktor. Han ansåg 
att konkurrens om betyg var nyttig och samarbetsfrämjande men han insåg även att det kunde 
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urarta och bli otrevligt. Därför ville Wigforss med hjälp av standardprov ge möjlighet för 
”tävlan” mellan klasser istället för mellan individer. I samma anda föreslog han att betygen 
skulle minskas i lägre åldrar(Ibid.). 
 
I och med beslutet om försöksverksamhet satte Wigforss i gång de relativa betygens period. 
Att bedöma personlighetsfaktorer var borttaget men de andra reglerna för betygssättningen 
fastställdes i Läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr -62) och i 1962 års skolstadga. 
Grundskolan fick nu en relativ betygssättning för alla stadier utom för gymnasiet och 
yrkesutbildningen, där gällde fortfarande den sjugradiga absoluta betygsskalan fram till  
Läroplanen för gymnasieskolan 1970 (Lgy –70) (Ibid.). 
 
En ändring från Wigforss tidigare förslag om den sjugradiga bokstavsskalan var att den byttes 
ut mot en femgradig sifferskala av samma relativa typ. Skalan fick följande utseende med 
betyget 1 som det lägsta betyget och betyget 5 som det högsta betyget, den skulle också gälla i 
”riksklassen” som tidigare förslag. 
 
 
Tabell 2 Procentuell fördelning av de femgradiga sifferbetygen 
 

Betyg: 1 2 3 4 5 

Procent: 7% 24% 
 

38% 24% 7% 

 
 
I den femgradiga sifferskalan användes betyget tre som medelbetyg, vilket motsvarar den 
tidigare sjugradiga bokstavsskalans betyg Ba. I gymnasiet skulle det också vara möjligt att ge 
betyget ”0” i extrema undantagsfall (jämför med vårt nuvarande betygssteg Icke Godkänd i 
gymnasiet). Den som efter genomförd treårig gymnasieutbildning hade fått ut ett medelbetyg 
över 2,3 var behörig till högre studier. Wigforss relativa betygssystem hade 1970 överförts till 
samtliga delar av skolsystemet. Införandet tog dock 30 år vilket ledde till att hans 
ursprungliga tankar delvis blev omtolkade (Andersson, 1999). 
 
Kritik mot betygssystemet 
Med anledning av den kommande ökade kritiken mot de relativa betygen tillsattes en ny 
utrednings grupp. Den skulle utreda behovet av betyg i skolväsendet samt betygssättningens 
effekter, funktion och form. Det relativa betygssystemets förmåga till urvalsfunktion var den 
viktigaste anledningen till systemets införande men på 1970-talet började en strävan att tona 
ned betygens roll vid urval till utbildning och arbete. En uppmjukning av de relativa betygen 
framkom tydligt i Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80). Betygen skulle ges i en 
femgradig skala där medelbetyget var tre och någon given procent för de olika betygsgraderna 
skulle inte finnas. En rekommendation var dock att det borde vara fler tvåor än ettor samt fler 
fyror än femmor. Den enskilda klassens medelbetyg kunde även avvika från 
genomsnittsklassens. Standardprov infördes och fungerade som mall för betyget tre 
(Andersson, 1999). 
 
Kritiken om att standardproven till det relativa betygssystemet bara var utformade för att 
kunna göra en normalfördelning av elever är troligtvis en feltolkning. Att de som utformade 
centralproven även såg till innehållet får nog anses som tämligen klart. Kritiken har tagit fasta 
på förmågan att differentiera och därvid utelämnat den innehållsliga kopplingen (Andersson, 
1991). 
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Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
 
Framväxten av de mål- och kunskapsrelaterade betygen började 1989 då en expertgrupp 
tillsattes för att utreda en övergång från relativa till målrelaterade betyg. Gruppen kom fram 
med två olika förslag till förändring. Det ena förordade ett kompetensbevis i årskurs 9 i stället 
för ett målrelaterat system från årskurs 8 med betygsstegen Godkänd (G) och Väl godkänd 
(VG). Expertgruppen var dock så oense att ett beslut inte kunde fattas. Dåvarande 
skolminister Göran Persson sammansatte en parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att ta 
fram ett nytt betygssystem för grundskolan, gymnasieskolan samt för den kommunala 
vuxenutbildningen. På uppdrag av betygsberedningen genomfördes under 1992 det så kallade 
Läraruppdraget som gick ut på att lärare skulle prova om det var möjligt att formulera 
kriterier för kvalitativa kunskapsnivåer. Totalt innefattade Läraruppdraget 30 personer och 
ämnena var fysik, historia, engelska samt musik. Slutsatsen blev att samtliga lärare ansåg att 
det var möjligt att formulera tydliga kravgränser som olika lärare likvärdigt kunde bedöma 
elevers kunskaper med. Utredningsarbetet fortsatte under diskussioner och regeringsbyten 
men i och med införandet av de nya läroplanerna kom den slutgiltiga utformningen av det nya 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Där står det att betyg skall sättas i en tregradig 
skala från årskurs 8 och beteckningarna är Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd 
(MVG). Om en grundskoleelev inte når upp till målen får han eller hon inte något betyg i 
ämnet men föräldrar kan dock begära ett skriftligt omdöme som beskriver elevens kunskaps- 
och sociala utveckling. För en gymnasieelev som inte uppnått målen i ett ämne finns en fjärde 
betygsskala, Icke godkänd (IG) (Andersson, 1999). 
 
Det relativa betygsystemet ersattes under våren 1994 av vårt nuvarande mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystem i Lpo –94, till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, 
sameskolan, specialskolan och särskolan. År 1998 anpassades det även till att omfatta 
förskoleklassen och fritidshemmet. De första eleverna som fick slutbetyg enligt det nya 
betygssystemet lämnade gymnasieskolan 1997, grundskolan 1998 (Skolverket, 2004a). 
 
Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet ger bättre information om elevers kunskaper 
genom att betygen är relaterade till angivna kunskapskvaliteter (Skolverket, 2005). 
Kunskapsbedömningen i ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem blir annorlunda till sin 
karaktär. Det är inte som i det grupprelaterade systemet tillräckligt att rangordna eleverna 
efter en skala, till exempel med hjälp av provpoäng. I det målrelaterade systemet måste 
elevernas kunskaper i stället bedömas i relation till specificerade kunskapskvaliteter i form av 
mål och kriterier. Kursplanernas mål för ett ämne eller en kurs anger vilka kunskaper eleverna 
skall utveckla. Betygskriterierna beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för 
respektive betyg. Relationerna mellan betygsstegen har sin grund i kvalitativa olikheter och 
inte i olika positioner på någon form av skala. VG-kvaliteter är mer värda än G-kvaliteter på 
grund av att de förutom att innefatta G-kvaliteterna även innefattar ytterligare kvaliteter. 
Dessa ytterligare kvaliteter representerar kunskaper som ses som mer kvalificerade än de som 
krävs för betyget G. Motsvarande gäller för MVG-kvaliteterna som representerar de mest 
kvalificerade kunskaperna. I de nuvarande läroplanerna finns avsnitt som behandlar betyg och 
bedömning. I beskrivningen om hur betyg sätts beskrivs sambandet mellan kursplanen och 
ämnesspecifika betygskriterier (Ibid.). 
 
Skolverket gav 1996 ut ett gemensamt dokument för betygskriterier och kursplaner. Detta för 
att förtydliga att kursplanerna kompletterar läroplanen samt anger målen för undervisningen i 
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varje enskilt ämne. Kursplanerna skall visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att 
eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. Kursplanerna är 
utformade så att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning. Dessutom 
finns betygskriterier för varje ämne som anger vilken kunskapsnivå eleven skall uppnå för 
betygen Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd (Ibid.). 
 
Kritik mot betygssystemet 
Myndigheten för skolutveckling påstår i sin slutrapport från 2004 att införandet av Lpo-94 
innebar stora förändringar för skolan. Kraven på skolan ökade då utgångspunkterna för 
skolans styrning och uppdrag förändrades. Lärare som hade verkat i skolan i många år var 
vana vid att följa detaljerade anvisningar och direktiv från den centrala skolmyndigheten. När 
de nya läroplanerna trädde i kraft skulle lärarna, från det ena läsåret till det andra, lära sig att 
tillämpa en helt ny typ av kursplaner. Förändringarna innebar även att rådande synsätt och 
bedömningssätt inte längre gällde. I det relativa betygssystemet kunde lärarna i princip 
självständigt rangordna och betygssätta eleverna. Dagens mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystem förutsätter gemensamma och fördjupade diskussioner kring kunskap, lärande, 
kravnivåer och bedömningsunderlag. Myndigheten för skolutveckling påstår att sådana 
ingående samtal och diskussioner alltför sällan äger rum. Förändringarna av läroplanerna samt 
den bristfälliga användningen av kursplanerna har betydelse för att det relativa betygssystemet 
fortfarande påverkar lärares bedömning och betygssättning (www.skolutveckling.se). 
 
Vilka kunskaper är det då det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet ska bedöma? 
Läroplanens kunskapsbegrepp delas in i fyra aspekter, faktakunskaper, förståelsekunskap, 
färdigheter och förtrogenhetskunskap. 
 
• Faktakunskaper mäts kvantitativt då de kan sorteras i ”mer eller mindre”. 
• Förståelsekunskap består av teoretisk fakta och kunskap som är beroende av varandra. Ett 

välutvecklat språk är en förutsättning för nyanserade uppfattningar och sammansatta 
tankekonstruktioner som mäts kvalitativt. 

• Färdigheter mäts både kvalitativt och kvantitativt eftersom de har både en teoretisk och en 
praktisk form. En färdighet innebär att veta hur något ska göras och att kunna göra det. 

• Förtrogenhetskunskap är en kvalitativ ”tyst kunskap” som innebär att värderingar tillägnas 
genom att delta i olika sociala sammanhang. (Korp, 2003). 

 
Vi konstaterar att det är alltså tre av fyra bedömningsbegrepp som mäts kvantitativt fast vårt 
betygssystem är tänkt vara ett betygssystem med kvalitativ bedömningsgrund. Svårigheterna 
med att mäta kvalitativa egenskaper gör att pedagoger använder sig av hjälpmedel som gör att 
elevernas kunskaper går att mäta kvantitativt. Är det kanske på grund av detta som det mål- 
och kunskapsrelaterade betygssystemet inte fungerar som det var tänkt? 
 
Enligt Skolverkets bedömning har inte betygssättningen en sådan kvalitet att alla elever 
garanteras en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning. Men samtidigt kan det inte 
fastslås att det generellt brister i rättvisa och likvärdighet. Det finns inte heller stöd för att 
bedöma att det nuvarande betygssystemet är mer eller mindre rättvist jämfört med tidigare 
betygssystem (Skolverket, 2004d). I kritiken mot det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet uttrycks misstron mot det som urvalsgrund. Det beskrivs bygga på 
uppfattningen att kunskap och prestationer inte på något sätt är normalfördelade bland 
eleverna, utan tvärtom, att alla elever skall kunna uppnå målen för ett visst betyg, även målen 
för de högsta betygen. Alltså lämpar sig inte det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
särskilt väl för rangordning (SOU 2004:29). 

http://www.skolutveckling.se
http://www.skolutveckling.se
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Nationella betygskriterier 
 
När elevers insatser skall bedömas så kan detta ske i förhållande till normer eller kriterier 
(Korp, 2003). Normrelaterad bedömning värderar elevernas prestationer i jämförelse med 
andra elever. Den visar inte en elevs kunskaper utan enbart hur en elevs prestation står sig 
jämfört med en annan elev. I huvudsak används denna bedömningsform för differentiering 
och rangordning och inte för att bedöma kunskap. Den normrelaterade bedömningen används 
främst för att kunna göra urval. De krav som ställs på elever för att få godkänt betyg i ett 
ämne är exempel på ”kriterier”. Kriterierelaterad bedömning används bland annat för att 
granska personers kompetens och ifall de är kvalificerade eller inte. Den används även för att 
kontrollera ifall elever har uppnått undervisningsmålen samt som grund för betygssättning. 
Vårt nuvarande betygssystem, det målrelaterade, är ett kriteriebaserat betygssystem (Ibid.). 
 
Lärarens uppgift vid betygssättning är att fastställa, bedöma och avgöra hur väl elevens 
kunskaper överensstämmer med målen (Skolverket, 2001). För att detta ska kunna ske på ett 
likartat sätt finns det nationella betygskriterier. Målen för ett ämne eller en kurs anger vad 
eleverna ska kunna och betygskriterierna beskriver och definierar de kunskapskvaliteter som 
gäller för betygen. Kriterierna finns som stöd för lärarens bedömning av eleverna och ska ske 
i samverkan med andra lärare. Betygskriterierna ska givetvis alltid läsas och tolkas i 
förhållande till målen för utbildningen och de kunskapskrav som ställs. Sambandet mellan 
mål och kriterier kommer dock alltid att vara ett dilemma. De nationella mål som skapats för 
grundskolan och gymnasieskolan syftar till att höja utbildningens kvalitet. De nationella 
kriterierna för de olika betygsstegen preciserar målen. Detta är grundtanken med kriterier men 
därmed finns även risken att kriterierna tolkas och används som mål för undervisningen. Det 
kan leda till en oönskad begränsning av målen för undervisningen. Betygskriterier beskriver 
och anger de kvaliteter i måluppfyllelsen som ger olika betyg. Principen är densamma för de 
nationella betygskriterierna som har formulerats så att de ska vara ett stöd för läraren vid 
bedömning av en elevs kunskaper. De ska dessutom ge förutsättningar för och möjlighet till 
lokalt utarbetade betygskriterier. Tack vare detta är de skrivna så att de ska kunna anpassas till 
olika innehåll och olika sätt att planera undervisningen.  Betygskriterierna är tänkta att 
användas i förhållande till målen för respektive ämne eller kurs. De nationella 
betygskriterierna är inte är tänkta att ersätta målen. Ifall betygskriterierna skulle bli alltför 
detaljerade är risken att de blir mer styrande än målen, vilket inte är avsikten med 
betygskriterierna (Ibid.). 
 
 
Nationella prov 
 
De nationella kursproven är ett hjälpmedel för läraren vid bedömningen av om eleverna har 
nått uppställda mål (Skolverket, 2004a). Resultaten är tänkta att användas i jämförande syfte 
vid samtal om nivån på den egna och lärarlagets bedömning och betygsättning. Proven är till 
för att försöka skapa en så enhetlig bedömningsgrund som möjligt över landet. Enligt 
läroplanens bestämmelser skall lärare vid betygsättningen använda all tillgänglig information 
om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanerna för att kunna göra en 
omfattande bedömning av elevens kunskaper. De nationella kursproven bildar ett viktigt 
underlag för läraren vid bedömning av elevens måluppfyllelse i svenska, svenska som 
andraspråk, engelska och matematik, genom att visa de kunskaper och kunskapskvaliteter som 
olika betyg representerar. På så sätt tjänar de även som riktmärken för en likvärdig och rättvis 
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betygsättning. De nationella kursproven är sekretessbelagda. Elever och föräldrar har rätt att i 
efterhand se proven, samt elevernas lösningar på proven, för att kunna diskutera dessa med 
läraren (Ibid.). 
 
I de nationella proven ingår diagnostiskt material i svenska och svenska som andraspråk samt 
i matematik (Skolverket, 2001). Det finns även diagnostiskt material i dessa ämnen samt i 
engelska avsedda att användas från och med skolår 6 och framåt. Inom grundskolan finns 
även ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk, engelska samt matematik för årskurs 
fem och årskurs nio. Ämnesproven för årskurs nio är tänkta att användas för att bedöma 
elevernas kunskapsutveckling samt som stöd för betygssättning. Användning av prov och 
diagnostiska material är helt frivilligt men kommunerna kan bestämma att alla elever ska göra 
proven även om de inte är obligatoriska (Ibid.). 
 
 
Definition av begreppet attityd 
 
”En attityd är en relativt varaktig organisation av tankar, känslor och beteendebenägenhet 
som är knuten till värderingar i samhället, till en etnisk grupp eller till något annat fenomen” 
(Bunkholdt, 2004, s.201). Attityder är något som vi alla har. Begreppet attityd innebär 
kortfattat en individs inställning och förhållningssätt gentemot ett objekt, en företeelse eller en 
viss situation. Attityder är varaktiga och stabila. Attityder består av tre komponenter: den 
kognitiva, den affektiva och handlingskomponenten. Den kognitiva komponenten har att göra 
med individens kunskaper och föreställningar om det som attityden gäller. Den affektiva 
komponenten fångar in den känslomässiga inriktningen. Slutligen handlingskomponenten 
visar på individens sätt eller tendens att bete sig och agera gentemot det objekt eller i den 
situation attityden omfattar. Attitydens komponenter är inbördes beroende av varandra 
(Permer, Carlström, Hagman, Larsson & Selghed, 1989). 
 
Det finns många teorier om hur attityder uppstår men inget enkelt svar. Ingen enskild teori 
kan ge en fulltäckande förklaring. Inlärningsteorierna för attitydutveckling och 
attitydförändring menar, att inlärning av attityder sker på samma sätt som annan inlärning. De 
funktionella attitydteorierna anser att individen utvecklar de attityder som är mest funktionella 
för en viss situation (Permer et al., 1989). 
 
Attityder är svåra att mäta, även attitydförändringar. Detta hänger samman med attitydens 
olika komponenter. En attityd har, som redan nämnts, flera olika komponenter som är 
inbördes beroende av varandra och det kan vara svårt att fånga upp dessa olika komponenter. 
Handlingar speglar inte alltid våra värderingar. Det sociala trycket kan påverka, och vid de 
flesta attitydförändringar spelar det sociala inflytandet en utomordentlig roll. Rollspel är ett 
effektivt sätt att förändra attityder. Det är lättare att förstå någons situation om man får överta 
den personens roll och känna hur det är att vara den personen i en viss situation. Även 
gruppdiskussioner är bra redskap att använda sig av vid attitydförändringar eftersom attityder 
lättast ändras under gruppåverkan. Att ha attityder innebär en stor tidsvinst, eftersom vi 
slipper ta ny ställning till föremål varje gång vi stöter på dem. En nackdel kan vara att 
attityder hindrar oss från att omvärdera våra åsikter. Tidsvinsten fås genom att välja bort 
sådant som inte intresserar, istället kan tiden ägnas till sådant som intresserar. Det underlättar 
i vardagen om man kan sålla bort sådant som inte är relevant information för oss själva. 
Attityder kan sägas utgöra ett filter för all den information som möter oss (Ibid.). 
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Attityder ger stabilitet och konsekvens åt individens beteende. De gör det möjligt för en 
utomstående att förutsäga en individs beteende utifrån kunskap om dennes attityder. Attityder 
kan även skydda oss mot att se det negativa och hotfulla omkring oss. De första attityderna lär 
vi oss av vår familj, senare lär vi oss attityder i skolan, av media och därefter av den yrkeskår 
vi befinner oss i. Allt som sker runt omkring oss ger oss attityder. Vissa attityder får vi för att 
det ger oss fördelar medan andra motiv kan vara att de ger oss bekräftelse på vår identitet. För 
att kunna förändra attityder är det viktigt att känna till de bakomvarande orsakerna till våra 
attityder, eftersom attityder spelar en viktig roll i den miljö vi befinner oss i. Det lilla barnet 
lär sig av sina föräldrar på ett omedvetet plan och härmar efter allt som de vuxna gör. Barnet 
vill känna sig accepterat av sin omgivning och tar efter föräldrarnas attityder. Vuxnas attityder 
är betydligt svårare att påverka. De ändrar inte gärna sina attityder om de inte har starka skäl 
eller blir kunskapsmässigt överbevisade (Ibid.). 
 
Sammanfattningsvis väljer vi i vårt arbete att betrakta attityder bestående av de tre 
komponenterna, affektiva (känslor), kognitiva (tankar, kunskap) samt handlingskomponenten. 
 
 
Tidigare forskning 
 
Målrelaterad bedömning har som utgångspunkt vissa mål som skall vara formulerade på ett 
sådant sätt att det går att avgöra om kunskaper och färdigheter motsvarar målbeskrivningen 
eller inte (Egidius, 1992). Elever som inte uppnår ett eller flera av målen borde inte bli 
godkända. Avsikten med målrelaterad bedömning är att kontrollera hur väl eleverna uppnår 
målen. Målrelaterad betygssättning utgår från att eleverna i början av en kurs får vetskap om 
vilka kunskaper, färdigheter och arbetssätt de skall visa prov på för att klara en viss 
betygsgrad på betygsskalan. Lärarnas uppgift är att bedöma hur väl elever sätter sig in i olika 
kunskapsområden. Målrelaterad bedömning leder till svårigheter med betygssättning då det i 
realiteten krävs olika mål för varje betygsgrad (Ibid.). 
 
Skolverket utförde under år 2000 en nationell kvalitetsgranskning av betygsättningen i ett 
stort antal skolor i ett flertal kommuner (Skolverket, 2004a). Undersökningen visade stora 
skillnader när det gällde förutsättningarna för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. 
Skillnaderna fanns bland annat i att förståelsen av tankarna bakom betygsättningen i 
styrsystemet i dess helhet varierade, liksom kunskaperna hos lärarna om kursplanernas 
innehåll. Lokalt utarbetade kriterier visade skilda uppfattningar om kravnivåer för olika betyg 
och stämde olika väl överens med nationellt fastställda mål och kriterier. Det fanns även 
skillnader i lärarnas samarbete för att skapa likvärdiga bedömningsgrunder samt i hur 
eleverna involverades och informerades i detta arbete. Lärarnas åsikter om vad som skulle 
ligga till grund för betygsättningen varierade. Undersökningen visade att det fanns bristfälliga 
förutsättningar för en likvärdig bedömning och betygsättning. Skolverket har även gjort 
studier av betygen och resultaten på nationella prov. Dessa visade att somliga skolor eller 
lärare lutar åt att sätta betyg som ligger mycket högre eller lägre än vad som borde vara 
befogat i förhållande till provresultaten. Sådana skillnader kunde förklaras när det gäller 
enskilda elever, men inte när det gällde betygen i ett specifikt ämne i en hel skola. Studierna 
antydde även att det finns en bristande jämlikhet i betygsättningen. Det finns ett flertal 
kommunala utredningar och rapporter som påpekar sådana brister (ibid.). 
 
De nationella och lokala målen är en viktig del av vårt nuvarande betygssystem (Selghed, 
2004). Målen kan antingen vara formulerade så precist att de inte kan misstolkas eller så löst 
formulerade att de kan tolkas relativt fritt. Vårt nuvarande målrelaterade betygssystem är löst 
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formulerat med öppna mål och utan större krav på entydighet. Problemet med målrelaterade 
betyg är att det inte finns någon klar och given gräns för när målet är uppnått för eleven. De 
nationella och lokala målen är en viktig del av vårt nuvarande betygssystem. Öppna mål och 
kriterier ökar risken för att jämförbarheten i betygssättningen riskeras. De nationella proven i 
ämnena engelska, svenska och matematik är tänkta att fungera som ett stöd för lärare vid 
betygssättning. Risken är dock att prov och särskilt nationella prov kan styra innehållet på 
undervisningen i alltför stor grad. Det målrelaterade betygssystemets största svaghet är 
betygsstegen, eftersom antalet steg är för få. Fler betygssteg skulle göra det möjligt att belöna 
elever på ett rättvisare sätt för det arbete de utfört och den kunskap de uppnått. 
Betygsunderlaget har förändrats från traditionella prov till mer varierade bedömningsformer. 
Detta ger en mer rättvis och allsidig bedömning av elevens kunskapsutveckling och 
kunskapsnivå. Nationella prov används som kompletterande stöd för betygsunderlaget. 
Elevers resultat på nationella prov jämförs i vissa fall med varandra för att kunna justera 
felbedömningar av betyg (Ibid.). 
 
Kriterierelaterade betyg uppfattas, av de intervjuade lärarna, som absoluta (Selghed, 2004). 
Betygssystemet skall på grund av detta vara en färdig produkt redo att användas för 
betygssättning. Betyg har en avgörande betydelse för elevens framtid och måste därför sättas 
med stor noggrannhet. Styrdokumentens mål och kriterier förväntas av den orsaken innehålla 
klara och utförliga anvisningar. Vårt nuvarande betygssystem uppfattas dock som 
ofullständigt och ”flummigt” och detta leder till en ovilja att engagera sig i det lokala 
kursplanearbetet. Lokala kursplaner ses av lärarna som ett ”spel för galleriet”, istället för 
dessa används nationella prov och läromedel. Förklaringen till detta är den osäkerhet om vad 
som gäller i betygshänseende samt att det inte anses mödan värt att försöka tolka kursplanen. 
Det målrelaterade betygssystemets utformning anses orsaka ett orimligt merarbete för lärarna. 
Arbetet koncentreras på elever som riskerar att inte uppnå godkänt, eftersom det är skolans 
ansvar att alla elever når minst godkänt. Ett dåligt betygsresultat i klassen riskerar att falla 
tillbaka på läraren som då kan få stämpeln ”dålig pedagog”. Betygsunderlaget samlas in 
genom läromedelsprov och andra situationer där elevers kunskaper kan prövas sakligt. 
Resultaten jämförs mot vad eleven har presterat på nationella prov. Beroende på resultatet av 
nationella prov så justeras betyget som ges stor tyngd i betygssättningen. Nationella prov 
anses, av de intervjuade lärarna, som det mest kompletta och korrekta betygsunderlaget. 
Kravet på objektiva bedömningskriterier från lärarna bottnar i det begränsade stöd som de 
upplever att vårt nuvarande betygssystem ger dem. Nationella prov fungerar därför som 
riktmärke och förebild för vilka kunskaper som prioriteras vid betygssättning (Ibid.). 
 
I artikelsamlingen Att bedöma eller döma (Skolverket, 2002) skriver Carlgren i sin artikel Det 
nya betygssystemets tankefigurer och tänkbara användningar att det nya betygssystemet har 
många fördelar gentemot det gamla relativa betygssystemet. Det målrelaterade 
betygssystemet inriktar sig på elevernas lärande samt innehållet i elevernas lärande. Detta ger 
möjlighet till en ökad insyn för eleverna samt ökar möjligheten för eleverna att kunna 
diskutera grunderna för lärarnas bedömning. Nackdelar och risker med det målrelaterade 
betygssystemet är att kunskapsinnehållet i skolan riskerar att leda till att skolarbetets innehåll 
inskränks till att uppnå de nationella kriterierna vilka då fungerar som en ersättning för 
kursplanerna (Ibid.). 
 
Enligt rapport 243, Attityder till skolan 2003 (Skolverket, 2004b) ansåg 40 procent av lärarna 
i undersökningen att betyg skulle ges tidigare. Lärare i grundskolans senare år instämde i 
högre grad. Av lärarna var det sex av tio som menade att det bör finnas fler betygssteg. Lärare 
i grundskolans senare år var av samma mening i större utsträckning än lärare i tidigare skolår.  
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40 procent av lärarna ansåg att betygen hade för stor betydelse i skolan. Lärare med kortare 
tid i yrket sade i högre grad att betygen har för stor betydelse i skolan. Sex av tio lärare i 
undersökningen anser att betyg är viktiga för att visa hur elever ligger till, även här så 
instämmer lärare i grundskolans senare år i störst utsträckning (Ibid.). 
 
 
 
Syfte 
 
 
Vårt syfte är att ge en beskrivning och en förståelse för grundskollärares attityder till det 
målrelaterade betygssystemet. 
 
 
Frågeställningar 
 
1.  Är betygssystemet rättvist? 
2. Hur överensstämmer informanternas attityder till de målrelaterade betygen med vad 

tidigare studier visat? 
3. Vilken utbildning och kompetensutveckling har lärarna erhållit vad gäller betygssättning? 
4. Vilka skillnader i attityder finns mellan betygssättande lärare och icke betygssättande 

lärare? 
 
 
Avgränsningar 
 
I samråd med vår handledare valde vi att begränsa vårt examensarbete till att omfatta 
grundskollärares attityder till det målrelaterade betygssystemet, inte till betyg i allmänhet. 
 
 
 
Metod 
 
 
Vår undersökning kommer först och främst att bestå av en genomgång av litteraturstudier och 
forskningsresultat om betygens roll i skolan. En enkätundersökning kommer att genomföras 
bland grundskollärare. Vi har valt att göra enkäter för att kunna fråga ett flertal lärare och 
därigenom få ett större underlag. Genom en enkät kan vi få en beskrivande bild av lärares 
attityder. Frågorna i enkäten är konstruerade utifrån frågeställningar som angetts i den 
litteratur vi gått igenom tidigare i vår bakgrund. Tanken med frågorna var således att jämföra 
våra undersökningspersoners attityder med vad tidigare studier inom området visat till 
exempel Skolverkets studie från 2003. Enkäterna kommer förhoppningsvis att ge oss 
värdefull information om lärares attityder till betyg. Resultaten från lärare i år 1-6 och år 6-9 
kommer sedan att jämföras. 
 
Vi har även utfört intervjuer för att få en ökad insikt i om lärarna anser att betygssystemet är 
rättvist och via intervjuerna kan vi dessutom få en djupare förståelse för deras åsikter. 
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Respondenter 
 
Vi har lämnat ut enkäter till 23 grundskollärare på tre olika skolor i Bodens kommun. Två av 
skolorna har elever från år 1-6 och en skola har elever från år 7-9. Vi har sedan valt att 
intervjua 3 av 7-9 lärarna. 
 
 
Bortfall 
 
Enkäten lämnades ut till 23 lärare. Samtliga 10 lärare som undervisade i år 7-9 besvarade 
enkäten. I år 1-6 lämnades det ut 13 enkäter och 7 lärare besvarade dem. Totalt 17 av 23 
utlämnade enkäter besvarades. 
 
 
Enkätgenomförande 
 
Frågorna som lärarna svarade på var standardiserade frågorna och situationen var densamma 
för alla lärare (Trost, 2001). De fick svara på fem olika påståenden. Påstående 1 är relaterat 
till vår 2:a frågeställning, påstående 2 till frågeställning 1, det 3:e påståendet syftar också till 
1:a frågeställningen, 4:e påståendet relaterar till frågeställning 4 och slutligen det 5:e 
påståendet syftar till frågeställning 2. En attitydskala från nationalencyklopedin med fem 
svarsalternativ användes. Efter varje påstående fick de välja något av följande svar: Jag 
instämmer inte alls, med tvekan, vet inte, delvis eller helt. Vi ville ta reda på lärares attityd till 
de målrelaterade betygen. Enkäten delades ut till samtliga lärare på tre olika skolor i Bodens 
kommun, två 1-6 skolor och en 7-9 skola. Totalt svarade 17 lärare på enkäten. Samtliga lärare 
som deltog var anonyma. Vi sammanställde svaren och valde sedan att även redovisa dem i 
tabellform för ökad tydlighet.  
 
 
Intervjugenomförande 
 
Vi gjorde enskilda intervjuer med tre lärare som arbetade i år 7-9 där de fick svara på frågor 
om de målrelaterade betygen. Samtliga av de tillfrågade lärarna hade erfarenhet av 
betygssättning. De intervjuade lärarna blev informerade om syftet med intervjun samt 
informerades om att svaren på frågorna skulle vara konfidentiella, det vill säga att endast vi 
skulle ha tillgång till dem. Intervjun bestod av en huvudfråga samt några underfrågor och 
språkbruket hölls enkelt och vardagligt. Vi undvek medvetet ord som skulle kunna uppfattas 
som värdeladdade och uttryck där våra egna uppfattningar skulle kunna komma fram och leda 
lärarnas svar (Patel & Davidsson, 1994) Varje person intervjuades enskilt i ett ostört rum och 
inga andra var närvarande. Allt som sades registrerades genom anteckningar och bandspelare. 
Bandspelare användes för att underlätta en senare kontroll av vad som sagts och för att 
personen som intervjuades skulle kunna koncentrera sig på frågan (Kvale, 1997). Vi valde att 
använda oss av så kallad datamättnad, det vill säga att när det blir upprepade svar av de 
intervjuade behövs inte fler intervjuer, sedan använde vi de svar som var relevanta för vårt 
syfte. 
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Resultat 
 
 
Sammanfattande enkätanalys 
 
Resultaten bygger på 10 respondenters svar inom år 7-9 samt 7 av 13 respondenters svar inom 
år 1-6. Vi redovisar här svaren i diagram och en förklarande text. Vi har inte funnit det 
meningsfullt att göra en statistisk analys eftersom underlaget är så litet. 
 
 
1. Målrelaterade betyg bör införas även i de lägre årskurserna. 
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Figur 1 
 
Elva av lärarna är tveksamma eller helt emot betyg i de yngre åldrarna medan sex av lärarna 
anser att betyg borde införas helt eller delvis. De flesta lärare är alltså emot att elever ska få 
betyg före årskurs 8. 
 
 
2. Målrelaterade betyg ökar utslagningen bland elever med inlärningssvårigheter. 
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Figur 2 
 
Vi kan se att de flesta lärare i år 7-9 ansåg att de målrelaterade betygen ökade utslagningen 
bland de svaga eleverna. Lärarna i år 1-6 hade mer spridda svar. En del tyckte att utslagningen 
bland elever med inlärningssvårigheter ökade medan andra halvan ansåg motsatsen. 
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3. De målrelaterade betygen visar elevers verkliga kunskapsnivå. 
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Figur 3  
 
7-9 lärarna var mer övertygade än 1-6 lärarna om att betygen visade vad eleverna hade för 
kunskaper. Det var nästan lika många av 1-6 lärarna som ansåg motsatsen, nämligen att 
betygen inte visade vad eleverna kunde. Vad som inte framgår av frågan är varför de anser 
det. 
 
 
4. Elevers kunskapsnivå har förbättrats efter att målrelaterade betyg infördes. 
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Figur 4 
 
De allra flesta tyckte inte att det hade skett någon förändring bland elevernas kunskaper efter 
införandet av målrelaterade betyg. Många visste inte om det fanns någon skillnad alls. 
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5. Det målrelaterade betygssystemet gör det enklare att betygssätta elever. 
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Figur5 
 
En majoritet av 7-9 lärarna tycker att de målrelaterade betygen gör det lättare att betygssätta 
elever. Bland 1-6 lärarna är det tvärtom. De allra flesta av dem tycker inte att det är lättare att 
betygssätta elever med det nya betygssystemet. Här skiljer sig åsikterna åt mellan lärarna de 
olika åldersgrupperna. 
 
 
Sammanfattande intervjuanalys 
 
Samtliga av de tre intervjuade lärarna ansåg att betygen inte var rättvisa. De menade att 
betyget G var alldeles för brett och att fler betygssteg borde införas. De motiverade sina svar 
med att en elev som låg på ett lågt G fick arbeta så mycket för att komma upp i ett VG att de 
oftast gav upp. När det nya betygssystemet infördes var det endast två lärare på skolan som 
åkte på kurs för att lära sig sätta de nya betygen. De fick i sin tur informera övriga lärare på 
skolan. Efter det har de aldrig fått någon ytterligare utbildning eller haft någon 
kompetensutveckling i betygssättning. De menade att skolan inte prioriterade dessa frågor. 
Det fanns så mycket annat som tog tiden i anspråk. Samtliga lärare ansåg också att det kunde 
bli bättre och efterlyste en samordning från kommunen för att alla skolor skulle få samma 
riktmärken att gå efter. Idag gör alla skolor sina egna betygskriterier utifrån den nationella 
läroplanen och kursplanen. Lärarna trodde att det skulle bli mer rättvist om skolan var statlig 
istället för kommunal. De efterlyste tydligare riktlinjer från skolverket. Två av lärarna trodde 
att kunskaperna hos eleverna skulle höjas om de fick betyg redan i tidigare åldrar. Det skulle 
göra eleverna mer medvetna om att deras arbete resulterar i något, det vill säga ett betyg. 
Eleverna skulle få ett kvitto på sina prestationer. En av lärarna var mer tveksam och menade 
att det kunde bli som de två första sade men att det också kunde få motsatt effekt hos de svaga 
eleverna och bidra till att de gav upp tidigare. 
 
 
 
Diskussion 
 
 
Överensstämmelse och tillförlitlighet 
 
Överensstämmelse och tillförlitlighet grundas på forskningsprocessens samtliga delar (Patel & 
Davidsson, 1994).I vårt fall avser det svaren på det som vår rapport avsåg att undersöka och 
hur vi har lyckats att skaffa fram underlag för en trovärdig tolkning. Attityder är svåra att 
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undersöka, då människor i vissa fall säger en sak och sedan gör något annat, vilket leder till 
att handlingskomponenten är mycket svår att mäta. Resultatet av vår undersökning 
överensstämmer dock väl med vad tidigare studier visat och vi upplever även att våra 
respondenter har varit seriösa och sanningsenliga i sina svar. Om det vid intervjuerna uppstod 
frågetecken så förtydligades innehållet i frågeställningen genast för att osäkerhet inte skulle 
råda. Vi anser att vårt arbete har en hög tillförlitlighet då vi använt oss av både enkät och 
intervjuer. Vi har även tillämpat triangulering genom användning av både enkät och intervju i 
anslutning till frågeställning 1 i vår studie med överensstämmande utfall. Det har gett oss ett 
bra underlag för att få fram ett tillförlitligt resultat till vår undersökning. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Enkät 
Vår undersökning hade som syfte att undersöka grundskollärares attityder till vårt nuvarande 
betygssystem. Resultatet av undersökningen visade på skillnader mellan år 1-6 och 7-9 lärares 
attityder till det målrelaterade betygssystemet. Vi väljer här att diskutera resultatet 
frågeställning för frågeställning (Backman, 1998).  
 
Frågeställning 1: Är betygssystemet rättvist? - Samtliga av de intervjuade lärarna ansåg att 
betygen inte var rättvisa. De ansåg, som vi, att betygsstegen bör utökas i det målrelaterade 
betygssystemet. De svar vi fick från respondenterna på enkäten pekar på att 7-9 lärarna anser 
att eleverna blir lättare utslagna med det nya betygssystemet. De lärare som Selghed (2004) 
intervjuade ansåg att det går att urskilja mer än tre kunskapsnivåer hos elever. Lärarna ansåg 
även att elevernas självförtroende skulle öka ifall de fick ett lågt betyg istället för inget alls Vi 
tror att införandet av fler betygssteg skulle göra det möjligt att belöna elever på ett rättvisare 
sätt för det faktiska arbetet de utfört. 
 
Frågeställning 2: Hur överensstämmer de tillfrågade lärarnas attityder till de målrelaterade 
betygen med vad tidigare studier visat? - Enligt skolverkets rapport 243 från 2003 har antalet 
lärare som anser att betyg bör ges tidigare i grundskolan minskat i jämförelse med en 
motsvarande undersökning från 2001. Rapporten visar även att lärare i grundskolans senare år 
var mer positiva till att införa betyg tidigare i grundskolan (http://www.skolverket.se). Vår 
undersökning visar att de flesta av grundskollärarna var emot införandet av betyg i de lägre 
årskurserna. Detta förvånade oss eftersom debatten i samhället argumenterar för tidigare 
betyg i grundskolan. Grundskollärarna som besvarade enkäten står således inte bakom 
skolverkets förslag om betyg i lägre årskurser. Samtliga av de tre intervjuade grundskollärarna 
i år 7-9 ansåg dock att betyg borde införas även i lägre årskurser. De trodde att det skulle öka 
elevernas kunskaper och få dem att inse att det de gör i skolan har betydelse för deras framtid. 
Vi tror att det kan vara bra för eleverna att få betyg tidigare om det kan hjälpa dem förstå 
vikten av sina arbetsinsatser. 
 
Frågeställning 3: Vilken utbildning och kompetensutveckling har lärarna erhållit vad gäller 
betygssättning? - De tre intervjuerna vi utförde visade att endast ett fåtal lärare fick en 
endagsutbildning i betygssättning. Resten av lärarna fick andrahandsinformation via de 
”utbildade” lärarna. Vi tror att det kan ha bidragit till att många lärare är osäkra och inte 
förstår hur de målrelaterade betygen ska användas. Det har dessutom inte förekommit någon 
kompetensutveckling efter det. Vidareutbildning i betygssättning har inte prioriterats vilket vi 
tycker är anmärkningsvärt. 
 

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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Frågeställning 4: Vilka skillnader i attityder finns mellan betygssättande lärare och icke 
betygssättande lärare? - Vår enkätundersökning visar att 7-9 lärarna var mer övertygade än 1-
6 lärarna om att betygen visade vad eleverna hade för kunskaper. De flesta av 1-6 lärarna 
tyckte inte att det hade skett någon förändring i kunskapsnivån bland eleverna sedan det nya 
betygssystemets infördes. Värt att notera är att hälften av de tillfrågade lärarna inte visste om 
det skett någon förändring alls. Vår teori är att lärarna som besvarade enkäten saknar 
erfarenhet av relativa betyg och därför saknar jämförelsegrund. 
 
De tillfrågade år 7-9 lärarna ansåg även att det målrelaterade betygssystemet gör det enklare 
att betygssätta elever, medan år 1-6 lärarna anser motsatsen. Åsikterna skiljer sig markant åt 
mellan de olika lärargrupperna.  Vi tolkar resultatet som att 1-6 lärarna var mer tveksamma i 
sina svar eftersom de saknar erfarenhet av att sätta betyg. Praktiskt sett tycker vi att bör det 
vara enklare att sätta målrelaterade betyg jämfört med relativa betyg eftersom det är endast tre 
steg i det målrelaterade betygssystemet. 
 
Intervju 
Vi blev inte förvånade över att samtliga av de intervjuade lärarna ansåg att betygen inte var 
rättvisa. De ansåg, som vi, att betygsstegen bör utökas i det målrelaterade betygssystemet. Det 
målrelaterade betygssystemet infördes med kort varsel och endast ett fåtal lärare fick en 
endagsutbildning i betygssättning. Resten av lärarna fick andrahandsinformation via de 
”utbildade” lärarna. Vi tror att det kan ha bidragit till att många lärare är osäkra och inte 
förstår hur de målrelaterade betygen ska användas. Det har dessutom inte förekommit någon 
kompetensutveckling efter det. Vidareutbildning i betygssättning har inte prioriterats vilket vi 
tycker är anmärkningsvärt. Samtliga lärare ansåg att betyg borde införas i lägre årskurser. De 
trodde att det skulle öka elevernas kunskaper och få dem att inse att det de gör i skolan har 
betydelse för deras framtid. Vi tror att det kan vara bra för eleverna att få betyg tidigare om 
det kan hjälpa dem förstå vikten av sina arbetsinsatser. 
 
 
Egna reflektioner 
 
Det nuvarande betygssystemets fungerar i många fall inte som det var tänkt. Dagens mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystem kräver att lärarna har tid att diskutera och reflektera över 
mål, läroplaner, kursplaner och betygssättning. När den nya läroplanen (Lpo 94) infördes 
skedde det från det ena läsåret till det andra. Lärarna skulle då tillämpa en helt ny typ av 
kursplaner. Tidigare var de vana att följa noggranna direktiv från skolverket och utifrån det 
själva betygssätta sina elever. De nya målrelaterade betygen kräver att det ska finnas tid för 
diskussion och reflektion mellan lärarkollegor. I efterhand har det visat sig att många lärare 
anser att de inte behärskar det nya betygssystemet. Många lärare har en egen tolkning vid 
betygssättning beroende på att kunskaperna om läroplanen och kursplanerna är bristfälliga 
inom visa områden. Det leder till att betygssättningen inte blir likvärdig och rättvis för 
eleverna. Myndigheten för skolutveckling menar att sådana ingående samtal och diskussioner 
alltför sällan äger rum. Lärare tycker inte att de fått tillräckliga möjligheter till utbildning och 
professionella samtal om skolans förändrande uppdrag. Vi anser att lärarna skulle behöva mer 
tid för att skapa en gemensam professionell syn på kunskapskraven för de olika 
betygsnivåerna. Problemet är kanske hur de ska lyckas få in den tiden i sina pressade 
scheman. Men för att kunna få en likvärdig nationell betygsättning måste den tiden finnas 
inom lärarnas ordinarie arbetstid, annars kommer vi inte att få någon förändring. Vi ska 
komma ihåg att lärares bedömning har avgörande betydelse för den enskilde eleven samt att 
betyg inte kan överklagas. Vi menar att det är rektorer och lärares kompetens som är 
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avgörande för en rättvis betygssättning av elever. Skolledarna måste se till att alla rektorer och 
lärare får en relevant utbildning i de författningar, styrdokument och regler som styr skolan 
för att vi ska kunna förändra och förbättra betygssättningen i skolan. 
 
En annan kritik mot det målrelaterade betygssystemet är att betygsstegen är för få (Selghed, 
2004). Vi anser att fler betygssteg ger en rättvisare bedömning eftersom nuvarande betyget G 
har en alltför stor spännvidd.   Det finns undersökningar som visar att fler betygsnivåer skulle 
göra det möjligt att belöna elever på ett rättvisare sätt. Dessutom tror vi att elevers självkänsla 
ökar om de får betyg i ett ämne istället för som nu inte få något betyg överhuvudtaget. Vårt 
målrelaterade betygssystem i grundskolan med dess tre steg är inte lyckat för att spegla 
elevers verkliga kunskapsnivå. Betyget ”Icke Godkänd” finns inte inom grundskolan, 
alternativet till detta är då att eleven inte får något betyg alls. Fler betygssteg skulle leda till 
att alla elever kan få ett betyg istället som nu vara ”betygslösa” inför gymnasiestudier. Vi 
tycker, sett från ett elevperspektiv, att ett lågt betyg är bättre än inget betyg alls. 
Användningen av uttrycket ”godkänd” förknippas dessutom tyvärr ofta av eleven som ett 
personligt attribut. I de fall som en elev i sårigheter inte får betyg så tolkar eleven det i vissa 
fall som att eleven inte är ”godkänd” som person. 
 
Målrelaterad bedömning leder även till svårigheter med betygssättning då det i realiteten 
krävs olika mål för varje betygsgrad (Egidius, 1992). Det målrelaterade betygssystemet kan 
inte visa en elevs faktiska kunskaper då betygssteget ”godkänd” inrymmer för stora 
variationer i kunskapsnivå och kunskapsdjup. Detta gör att betygssteget godkänd inte visar 
”godkända” elevers faktiska kunskaper. Vi tycker att en femgradig sifferskala, 1-5, vore ett 
bättre alternativ till dagens tregradiga skala. En femgradig skala skulle göra det möjligt att 
visa kunskapsnivån på en ”godkänd” elev på ett betydligt bättre sätt. 
 
Det målrelaterade betygssystemet jämför elevernas resultat mot kriterier och 
målbeskrivningar. Vårt tidigare relativa betygssystem jämförde enbart elevers resultat 
sinsemellan. De allra flesta lärare i vår undersökning tyckte dock inte att det hade skett någon 
förändring bland elevernas kunskapsnivå efter införandet av målrelaterade betyg. Det är 
kanske inte så förvånande då den ”gamla” skolan, där de relativa betygen användes, var ”bra” 
på att ”proppa” eleverna fulla med ”rätt fakta”. Vårt nuvarande betygssystem har som mål att 
lära eleverna att ifrågasätta, analysera och diskutera fakta vilket är betydligt mer givande för 
lärare, elever och vårt samhälle. Det målrelaterade betygssystemets utformning anses öka 
arbetsbördan för lärarna (Selghed, 2004). 
 
Vi är, efter att ha gjort denna undersökning, definitivt inte några förespråkare för en återgång 
till det relativa betygssystemet.  Fördelen med det gamla betygssystemet var att det var 
”enklare” för lärarna att sätta betyg eftersom det fanns procentsatser för varje betygssteg. Det 
är en av de få fördelar som vi kan se med det relativa betygssystemet. Det målrelaterade 
betygssystemet är i grunden ett bra betygssystem om det används som det är tänkt. Vi anser 
att det målrelaterade betygssystemet kräver kontinuerliga diskussioner mellan lärare för att det 
ska kunna fungera som det är tänkt från början. Kommunerna måste inse vikten av utbildning 
och kompetensutveckling inom betygssättning för att vi ska kunna få ett rättvisare 
betygssystem. Vi kommer som nyutbildade lärare att arbeta för att skolan ska prioritera denna 
fråga. 
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Fortsatt forskning 
 
Vi har i vår undersökning fått svar på lärares attityder till det målrelaterade betygssystemet. 
Det skulle även vara intressant att få veta elevernas attityder. En annan fråga som vi skulle 
vilja fördjupa oss i är om de målrelaterade betygen leder till större utslagning bland elever i 
behov av särskilt stöd. 
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Enkätfrågor    Bilaga 1 
 
 
Vi är tre lärarstudenter från Luleå tekniska universitet som gör en undersökning som vi 
kommer att använda i vårt examensarbete. Den pågående betygsdebatten har gjort att vi vill 
undersöka grundskollärares attityd till vårt nuvarande betygssystem. Vi vill gärna ha din åsikt 
oavsett om du sätter betyg eller inte. Betyg är något som vi alla har haft kontakt med på ett 
eller annat sätt. Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. Ringa in det svarsalternativ 
du föredrar. 
 
 

1. Målrelaterade betyg bör införas även i de lägre årskurserna. 
 

Jag instämmer: 
 
Inte alls med tvekan vet inte  delvis helt 
 
 

2. De målrelaterade betygen leder till större utslagning bland elever i svårigheter. 
 

Jag instämmer: 
 
Inte alls med tvekan vet inte delvis helt 
 
 

3. De målrelaterade betygen visar elevers verkliga kunskapsnivå. 
 

Jag instämmer: 
 
Inte alls med tvekan vet inte delvis helt 
 
 

4. Elevers kunskapsnivå har förbättrats efter det att målrelaterade betyg infördes. 
 
Jag instämmer: 
 
Inte alls med tvekan vet inte delvis helt 
 
 

5. Det målrelaterade betygssystemet gör det enklare att betygssätta elever. 
 

Jag instämmer: 
 
Inte alls med tvekan vet inte delvis helt 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Intervjufrågor    Bilaga 2 
 
 
Lärarna som intervjuades besvarade följande frågor: 
 
1. Anser du att betygssystemet är rättvist och av vilken anledning anser du det? 
2. Har du fått någon utbildning och kompetensutveckling gällande det målrelaterade 

betygssystemet och hur upplever du att skolan agerar i denna fråga?  
3. Skulle införandet av betyg i tidigare årskurser öka kunskapsnivån hos eleverna? Kan du 

förklara och motivera din åsikt? 




