
2006:156 

E X A M E N S A R B E T E

Likvärdiga betyg
En undersökning om likvärdigheten i betygsbedömningen

i en kommun i Norrbotten

 Britt-Inger Fagervall
 Esther Salomonsson-Juuso

 Britta Tervaniemi

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2006:156  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--06/156--SE



 

Abstrakt  
 
I vårt examensarbete har vi under höstterminen 2005 undersökt och analyserat 

betygsbedömning i en kommun i Norrbotten. Syftet var att genom jämförelse av elevers betyg 

se om bedömningen är likvärdig i kommunens skolor och undersöka hur det målrelaterade 

betygssystemet tolkas.   Litteraturen som vi studerat bevisar att detta är ett problem i hela 

landet. Vi har undersökt det nuvarande målrelaterade systemets för- och nackdelar, för att få 

en helhetsbild och därmed lättare förstå problematiken. Lärarna utövar myndighetsutövning 

vid betygssättning och har därför ett stort ansvar mot eleverna. Enligt Skolverket bör lokala 

betygskriterier gemensamt utarbetas i kommunens skolor för att klargöra de olika kriterierna i 

kursplanerna. Undersökningen har vi gjort genom att vi tillämpat kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Uppgifter om elevers betyg har vi hämtat från betygskataloger, där vi tittat på fyra 

avgångsklassers slutbetyg från grundskolan och gymnasieskolans första år i. Dessa elevers 

betyg har vi jämfört för att se om de har skett en förändring i betygen. Vi gjorde en 

enkätundersökning av grundskollärarnas syn på det målrelaterade betygssystemet samt 

intervjuer med gymnasielärare i de undersökta ämnena. Vi ville få en uppfattning om 

grundskollärarnas och gymnasielärarnas kunskapssyn överensstämmer med varandra. 

Resultatet vi kom fram till visade att betygssättningen inte är likvärdig i de undersökta 

skolorna. Det visade sig att grundskoleelevernas betyg i de undersökta ämnena sjönk i 

gymnasiets första år för dem flesta. Någon klass behöll samma betygsnivå i större 

utsträckning än de andra. En annan orsak för olikheterna kan vara bristen av lokala 

betygskriterier i kommunen. Dessutom är kunskapssynen olika och bidrar till en olikvärdig 

betygsbedömning.
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
 
Under vår utbildning till lärare har vi gjort vår praktik på olika skolor. I gymnasieskolan 

diskuterade lärarna ofta elevernas kunskaper i olika ämnen. De såg att elevernas kunskaper 

skilde sig från varandra beroende på vilken grundskola de kom ifrån. Vårt intresse väcktes 

därigenom att titta på betygsbedömningen i kommunens skolor, se om det finns en 

likvärdighet inom kunskapsbedömningen och betygssättningen. Med likvärdighet menar vi att 

bedömningen av elevernas kunskaper är lika och att kunskapssynen är samma hos 

pedagogerna. Likvärdigheten är en förutsättning för skolan att genomföra sitt 

kunskapsuppdrag på ett för eleverna rättvist sätt. Därför behövs en samsyn och ökad 

förståelse hos lärare och skolledare för kursplanernas kunskapssyn för det krav som ställs på 

planering och genomförande av undervisning. Efter studier av bland annat 

forskningsrapporter från Skolverket och Myndigheten för skolutvecklingen bekräftades 

farhågorna, det visade sig att likvärdig betygsbedömning är ett stort problem i hela landet. 

Under utbildningen har vi fått ytterst lite kännedom om kunskapsbedömning eller 

betygssättning, varken i de inriktningar vi läst eller i det allmänna utbildningsområdet. Under 

VFU:n1 har vi däremot fått prova på betygssättning av några enstaka moment. Det är till oss 

en fördel att vi valde att forska i denna problematik eftersom betygsbedömning blir en stor del 

i vårt framtida läraryrke. Betygssättning kan vara av en stor betydelse för de ungas bild av sig 

själva och deras framtidsutsikter. Därför måste arbetet med likvärdiga betyg prioriteras i 

skolorna.  

 

Vi har i vårt examensarbete haft som huvudfråga; Är grundskoleelevernas slutbetyg 

likvärdiga i kommunens skolor? För att kunna få svar på det måste betygen från grundskolan 

jämföras med gymnasieskolans år 1 i samma ämne för att säkerställa likvärdigheten. De är på 

gymnasieskolan som eleverna samlas och där kan kunskapsnivån tydligast uppdagas om den 

skiljer beroende på vilka skolor eleverna kommer ifrån. 

 

 

                                                           
1 Verksamhetsförlagd utbildning  
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1.2 Historik  
 
Skolan har alltid varit samtida med samhället. Skolans uppgift har fortfarande varit ett vapen 

att slå vakt om de bestående maktstrukturerna istället för att förändra. Det skulle vara social 

ordning, människorna skulle fostras till underlydnad och det gamla instrumentet var ofta 

kyrkan. Folkskolan kom till 1842 främst för att bevara samhällsordningen. Man skulle fostra 

en ny generation med hängiven fosterlandskärlek. Detta var ett patriotiskt önskemål efter 

nederlaget mot Ryssland och förlusten av Finland. Socialisationens budskap handlade om 

gudlighet, fosterlandskärlek, överhetsvördnad, lydnad, plikttrohet, flit och sparsamhet. 

Arbetarklassen skulle lära sig borgerlighetens värderingar om ordning, renlighet, 

självbehärskning och disciplin, att hålla tider och arbeta flitigt.2 

 

1919 års läroplan utgick från elevernas egna erfarenheter, hembygdsundervisningen skulle ha 

verklighetsanknytning. Redan nu var intentionerna av elevernas förståelse viktigast, inte bara 

”ordagrant inlärande”. Läraren skulle se till att inte ställa samma krav på alla ”lärjungar” utan 

iaktta deras individuella läggning. Fortfarande var kristendomskunskapen i centrum och 

bibelns texter skulle studeras. Budet var ännu lydnad, flit och ärlighet, idealen hämtades ur 

”Lyckoslantens Spara och den beundransvärda Kungens lilla piga”3 

 
Skolans andemening förändrades under åren, eleverna skulle fostras till självständiga och 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. De skulle lära sig att samarbeta och ta 

ett eget ansvar, enligt 1955 års läroplan. 1950 fick vi en enhetsskola, en sammanslagning av 

folkskola och realskola. En förlängning av skolgången till 9 år och ämnet engelska infördes. 

1962 infördes en ny obligatorisk skola, grundskola i hela riket. Den indelades i tre stadier, 

låg- mellan och högstadium. Nu skulle läraren stå i centrum, och med förmedlingspedagogik 

undervisa det viktiga stoffet.4 

                                                           
2 Liljequist, s 239, 1999 
3 Ibid, s 248, 1999 
4 Liljequist, s 275, 1999 
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I 1969 års läroplan betonades fostran före kunskap. Eleven skulle vara i centrum och elevens 

sociala utveckling var det primära. Inhämtande av kunskap var i fokus, att lära sig läsa, skriva 

och räkna var basfärdigheter. Läxor och specialundervisning återupprättades efter debatter 

angående läxornas frivillighet.  

 

I dagens läroplan, Lpo 945 föreskrivs inga specifika arbetssätt, inte hur undervisningen ska 

genomföras eller organiseras istället beskrivs vad som ska åstadkommas. Skolan har övergått 

från regelstyrning till målstyrning.6 

 

1.3 Betygen 
 
I början av 1820-talet infördes bokstavs- och sifferbeteckningar för att ange graden av 

kunskap hos eleverna. Det var en fyragradig skala: A= berömlig insikt, B= godkänd insikt, C= 

försvarlig insikt och D =otillräcklig insikt. I 1905 års lärostadga hade de för kunskapsämnena 

utökats till en sjugradig skala; A, a, AB, BA, B, BC och C. Betyg gavs även i ordning och 

uppförande. Betygen var absoluta betyg, vilket innebär att bedömning av prestation gjorts i 

relation till kursplanen, liknande system som vi har idag i målrelaterade betyg. Under 1930-

talet började man kritisera systemet, eftersom det inte visade sig vara rättvist. Redan då var 

betygen var ett mått på lärarnas generositet. Det arbetades fram ett nytt system, det relativa 

betygssystemet, som beskrivs som en ”gradering i förhållande till medelprestationen i den 

normgrupp till vilken jämförelsen skall göras” Det innebar att alla elever i Sverige skulle 

betygsättas utifrån en procentuell fördelning som skapades i de olika ämnena. Den modellen 

följde med då den nioåriga grundskolan infördes 1960. Enligt detta system: 

 

5  7 % 

4 24 % 

3 38 % 

2 24 % 

1 7 % 

                                                           
5 Läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
6 Ibid, 275-276, 1999 
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System mätte inte kunskapen hos eleverna, utan hade ett styrande syfte. Oavsett hur bra 

kunskaper skolan visade kunde inte fler än hälften av eleverna få mer än betyget 3. Många i 

lärarkåren missförstod tanken att det var riksgenomsnittet som skulle rangordnas i procentiler 

och inte klassen.  Eleverna kunde få höra att femmorna i en klass var ett visst antal och fler 

kunde inte utdelas.7 

 

Betygsfrågan har varit en av de mest svårlösta frågorna på skolans område. Under 1970-80 

talen var det ett brännande problem. Anledningen var övergången till grupprelaterat 

betygssystem under 1960-talet som ansågs vara psykologiskt negativ för eleverna, den ökade 

konkurrensen och främjade inte inlärningen. En politisk utredning 1973 föreslog att betygen i 

grundskolan skulle avskaffas och ersättas med bland annat individrelaterade bedömningar i 

form av samtal och ett intyg om fullgjord skolplikt vid skolgångens slut. Målet på sikt var att 

få en betygsfri skola Detta godtogs dock inte av de borgerliga ledamöterna. Man diskuterade 

hur urvalet till vidare utbildningar skulle lösas, eventuellt kompletteras med 

arbetslivserfarenhet, förutbildning, rangordning av val, upprepad ansökan eller 

könstillhörighet. På gymnasiet ville man hitta ett betygssystem som kunde vara positivt för 

skolarbetet och befrämja en önskvärd kunskapssyn.  

Alla var dock ense om att de relativa betygen hade spelat ut sin roll, och betygen borde vara 

mål- och kunskapsrelaterade. Diskussionen handlade nu främst om betygsstegen, som 

slutligen blev en tregradig skala och betyg först från årskurs 8. Som vi ser har betygssättning 

haft många tekniska svårigheter, besvärliga målkonflikter och politiska skiljaktigheter.8 

 

2 Styrdokument  
 

2.1 Läroplan 
 
Läroplanen Lpo 94 har anpassats för att omfatta det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass 

och fritidshemmet. Lpf 949 omfattar de frivilliga skolformerna, gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan den kommunala vuxenutbildningen. Läroplanen ska genomsyra hela 

skolans utbildning, det ska vara likvärdig utbildning, ge eleverna en harmonisk utveckling och 

god miljö för lärande. 

                                                           
7 Egidius, s 25, 1995  
8 Richardsson, s 160-163, 1999 
9 Läroplanen för de frivilliga skolformerna. 
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Läroplanen styr skolan och formulerar skolans värdegrund och uppdrag. Läroplanen bygger 

på skollagen som säger att alla barn och ungdomar ska ha lika rätt till utbildning och få en 

likvärdig utbildning inom varje skolform. Läroplanen anger olika mål och inriktningar för 

skolans arbete. Dessa anges för följande områden: 

 

• Kunskaper 

• Normer och värden 

• Elevernas ansvar och inflytande 

• Skola och hem 

• Skola -förskola - skolbarnomsorg 

• Skolan och omvärlden 

• Bedömning och betyg10 

• Rektorns ansvar 

 
De mål och riktlinjer som anges i skollagen, läroplanen och kursplanerna skall konkretiseras i 

den lokala planeringen. Kommunernas skolplan ska visa på åtgärder för att nå dessa mål.11 

2.2 Kursplaner 
 
I kursplanerna formuleras kunskaperna som kunskapskvaliteter som kan utvecklas genom 

studier. Genom att elever får välja mellan olika stoff efter behov och intresse kan hon 

utvecklas enligt läroplanens målsättning. Läroplanen och kursplanerna ska gå hand i hand. I 

kursplanerna kan man läsa varför ett ämne ska läsas, ämnes syfte. Här motiveras varför ämnet 

är viktigt för medborgarna och för samhället. Ämnets karaktär beskriv också, dess väsentliga 

perspektiv och centrala begrepp, dess identitet och särdrag. Dessutom finns betygskriterier för 

respektive betyg, som beskriver bedömningens inriktning samt vilka kunskapskvaliteter som 

ska bedömas. Det kan gälla förmåga att bearbeta information, förmågan att följa matematiska 

resonemang eller förmåga att förstå talad engelska. Kursplanerna säger inte hur 

undervisningen ska bedrivas utan det ska lärarna i samarbete med eleverna planera. Däremot 

finns riktlinjer för undervisning i läroplanen. 

                                                           
10 Enligt Lpo 94; Betyget uttrycker i vad den enskilde 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.  
11 Läroplan1994, Lpo 94, Lpf 94 s, 10-19 
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 Kursplanerna ska 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 kompletterar alltså läroplanen 

och anger målen för varje enskilt ämne. Kursplanerna är fastställda av regeringen och för 

gymnasieskolan av Skolverket. 12 

 

♦ Mål att sträva mot, visar vilka kunskaper som skolan skall sträva efter att utveckla hos 

alla elever. Målen visar vad utbildningen skall handla om och ska ta sikte på alla elever. 

Dessa ska utgöra grunden för lärarens planering tillsammans med eleven. Här används 

ofta lite diffusa begrepp, eleven skall kunna ”utveckla”, ”fördjupa”, ”tillägna sig”, ”bli 

förtrogen med”. 

 

♦ I kursplanen beskrivs ämnet i sin karaktär och uppbyggnad, dess innehåll och centrala 

begrepp.  

 

 

♦ Mål att uppnå beskriver vad varje elev minst skall kunna, detta ska skolan ge alla elever. 

Under år fem och nio finns kontrollstationer som ger skolan en fingervisning om vilket 

stöd en elev kan behöva för att nå målen. I dessa betygskriterier används ord som 

exemplifiera, argumentera, reflektera över, förklara och beskriva.  

 

♦ Det finns ett avsnitt som redogör sambandet mellan mål och betygskriterier, de kunskaper 

som ska bedömas oavsett betygssteg, och är ett stöd i det lokala arbetet med att 

konkretisera de kunskapskvaliteter som skall ligga till grund för bedömningen av 

eleverna.  

 

♦ Betygen G, VG, MVG ska visa hur eleven har tillägnat sig och utvecklat 

kunskapskvaliteterna i betygskriterierna, men också bredden på elevens kunskaper. 

”Betygskriterierna skall läsas tillsammans med ”Mål att sträva mot” respektive ”Mål för 

kursen” och ”Mål att uppnå”. 13 

                                                           
12 http://www.skolverket.se/sb/d/1294 
13 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062 

http://www.skolverket.se/sb/d/1294
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062
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Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever ska lära sig men lämnar ett stort 

utrymme för läraren och eleven att välja sitt eget stoff och sina egna arbetsmetoder. ”På varje 

skola och i varje klass måste lärare tolka och konkretisera de nationella kursplanerna och 

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i 

elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.”14  Eleverna skall bedömas 

utifrån sina kunskaper. Inte bara det de lärt sig under lektionerna utan kunskaper kan också 

utvecklas i andra sammanhang. När betyget sätts ska de bedömas om eleven har kunskaper i 

ämnet fram till och med den aktuella terminen. Bedömningen sker lokalt på skolan. För att en 

elev ska nå MVG måste hon/han redan nått målen för VG. Alla kriterier ska vara relaterade 

till ämnets kärna, eleven behöver inte kunna något utöver detta, istället kan eleven ha mer 

fördjupning inom ämnet. Ibland kan en elev kompensera vissa luckor med goda kunskaper i 

något annat område i samma ämne.15  

 

En lärare kan inte ställa vilka krav som helst och inte använda vilka uppgifter som helst om 

den inte har stöd i kursplanerna. Det nationella kravet är ett stöd för lärarna för att 

undervisningen ska vara likvärdig. Meningen är att två elever med likadana betyg ska kunna 

lika mycket.16 

2.3 Grundskoleförordningen och gymnasieförordningen 

 

Betyg sätts i grundskolans olika ämnen i slutet av varje termin i år 8 och i slutet av 

höstterminen i år 9 och ett slutbetyg på vårterminen i år 9. I vissa skolor bedrivs 

ämnesövergripande undervisning i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen 

(ämnesblock) i dessa fall ges ett sammanfattande betyg för ämnesblocket. Betygen sätts av 

läraren i respektive ämne. Om en elev inte når målen i Godkänd i ett ämne sätts inget betyg. 

 

Dagens betygssats är:  

♦ Godkänd (G) 

♦ Väl godkänd (VG) 

♦ Mycket väl godkänd (MVG) 

 

                                                           
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Måhl, s.120-121 
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I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på projektarbete. Betygsstegen är: 

♦ Icke godkänd (IG) 

♦ Godkänd (G) 

♦ Väl godkänd (VG) 

♦ Mycket väl godkänd (MVG) 

 

Bedömningen av eleverna ska vara enligt de kriterier och mål som är fastställda i de nationella 

kursplanerna. Lärarna ska stödja sig på lokalt likvärdiga kriterier vid betygssättning. Dagens 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystem kan ge bättre information om elevers 

kunskapsutveckling och kunskapsprofil genom att betygen är relaterade till angivna 

kunskapskvaliteter.17 

 

2.4 Lokala betygskriterier  

 

I den lokala planeringen ska stor hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Eleverna ska ha ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Läraren skall 

också planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. Skolan har stor frihet 

att själv bestämma när och hur undervisningen ska förläggas. Hänsyn ska tas till elevernas 

utveckling och behov. Den planerade undervisningen kan givetvis rubbas om anledning finns, 

exempelvis vid speciella händelser, men även elevernas intressen och motivation kan påverka 

planeringen. Betygskriterierna ska vara tydligt formulerade för vad den enskilde eleven ska 

uppnå i de mål/kunskapsmål som uttrycks i kursplanen. Kursplanerna anger vad eleverna ska 

kunna för att nå Godkänd, men för de övriga betygen finns nationella kriterier.18 

 

Givetvis ska eleverna ha kunskap över vissa faktaområden, men i kriterierna ska mål 

beskrivas om elevernas förmåga att uppfatta helheter, göra jämförelser och se samband. 

Närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete med mera ska inte vara till grund för 

betygssättning direkt, men kan ofta ha en indirekt verkan. Läraren ska ge eleven flera 

möjligheter att visa sina kunskaper och så mycket information som möjligt så att kunskapen 

kan bedömas allsidigt. De nationella proven kan vara ett underlag vid betygsbedömningen.  

 

                                                           
17 http://www.skolverket.se/sb/sb/d/209/a/221 
18 Allmänna råd, s 24, 2004. 

http://www.skolverket.se/sb/sb/d/209/a/221
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En lokal arbetsplan ska upprättas i skolan, där en gemensam riktning på undervisningen 

bestäms utifrån läroplanen.19 Det är viktigt att eleverna och föräldrarna får god information 

om målen, att de förstår varför undervisningen läggs upp på ett visst sätt och att de får komma 

med synpunkter. Syftet med lokala krav är inte att tillfredsställa en rektor, kommunalpolitiker 

eller Skolverket utan det är för att ge användbar information till elever och föräldrar om vad 

som krävs.20 

 

I drygt 40 % av grundskolorna känner inte eleverna i tillräcklig utsträckning till målen för den 

egna utbildningen. Det brister i arbetet med bedömning, betygssättning och utvärdering av 

lärandet. Varannan gymnasieskola behöver förbättra sitt arbete med utvärdering av lärandet, 

bedömning och betygssättning.21 Pedagogerna behöver stöd för arbetet kring 

kunskapsinnehåll i läroplaners och kursplaners mål liksom mer konkreta och likvärdiga 

bedömningsgrunder, i form av fortbildningskurser.22 

 

Betygssättningen leder till svårigheter när elevens kunskaper ska värderas i betygen G, VG 

och MVG enligt kursplanen. Lärarna kräver tydlighet i kriterierna, vilket leder till ett 

dilemma. Om det görs mycket detaljerade blir de också normerande för stoffurvalet. Det finns 

en risk vid formuleringen av betygskriterier att de kan motverka den av riksdagen beslut om 

målstyrning och resultatansvar. Vid förminskat utrymme för lokala tolkningar ökar risken i 

för mycket regelstyrning. 23 

 

Skolverket har insett svårigheterna med detta och arbetar med att hitta sätt att formulera text 

som ansluter till de nationella utbildningsmålen, som samtidigt öppnar utrymme för lokal 

tolkning. ”Ju mer generella och giltiga för fler ämnen betygskriterierna är, desto bättre 

ansluter de till deltagande målstyrning. Men ju mer generella de är, desto mindre vägledning 

ger de för den enskilde lärarens tolkning och stöd för betygssättning.24 

                                                           
19 Skolverket, Allmänna råd och kommentarer, Likvärdig bedömning och betygssättning.  
20 Måhl, s.119, 1998 
21 Myndigheten för skolutveckling. Nationell skolutveckling – att prioritera och fokusera. 2005. 
22 Skolverket 2003. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, huvudrapport 1 och 2. 
23 Linde, 89-90, 2003 
24 Ibid  
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2.5 Betygskriterier för matematik och samhällskunskap 

 

I kursplanen för matematik A för gymnasieskolan nämns; när det gäller målen skall eleven ha 

uppnått efter avslutad kurs; /…/matematiska färdigheter i matematiska termer, nämligen att 

vara förtrogen med geometriska satser, åskådliggöra statistiska data, tolka algebraiska uttryck, 

ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt åskådliggöra linjära 

funktioner och enkla exponentialfunktioner. I övrigt nämns flera satser olika aspekter av att i 

generella termer ha förmåga att använda och förstå matematik i vardagslivet och som en del 

av vår kultur. Göran Linde frågar sig: ”Finns det spår av någon uppfattning om vad vetande 

är, några sanningskriterier för vetande eller vad som gör vetande välgrundat (betingelser för 

vetande)?” 25 

 

I kriterierna finns ord som, åskådliggöra, vara förtrogen med, tolka, ha förmåga att använda 

och förstå. Matematik beskrivs som ett verktyg för förståelse och med hänvisning till 

vardagsliv och problemlösning. Matematik är också som ett medel för att skärpa tänkandet. 

Kursplanens kriterier ger ett frirum till läraren och eleven att utforma arbetet. Därför finns 

inga metodanvisningar för undervisningen i kursplanerna. 26 

 

För samhällskunskap för både grundskolan och gymnasieskolan nämns bland annat; ”aktning 

för varje människas egenvärde”, ”aktivt avståndstagande från rasism” förmedla demokratiska 

värden” ”bidra till förmågan att förstå och leva sig in i egna och andras villkor och 

värderingar”. Genom ett självständigt och kritiskt utforskande ska eleven ”erövra” kunskapen. 

Kursplanen innehåller inga klara anvisningar för hur ”vetandet” ska inhämtas.27  

 

 2.6 Vad är kunskap? 

 

Tron om vad kunskap är har varierat över tid. Det som räknas som kunskap idag var inte 

kunskap igår. Kunskapens art varierar beroende på i vilket sammanhang de används, det vill 

säga det som är kunskap i ett ställe är inte kunskap i ett annat ställe. Idag värdesätts formella 

                                                           
25 Linde, s. 34-40, 2003.  
26 Linde, s. 34-40, 2003. 
27 Ibid, s 53-58, 2003  
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kunskaper och kommunikativa färdigheter, därför har teoretiska kunskaper blivit nödvändiga 

för att delta i samhällslivet. Eleverna måste tillägna sig begrepp och strukturer från olika 

ämnesområden på ett sätt så att de kan användas som intellektuella verktyg i andra 

sammanhang. Samtidigt har man börjat inse att kunskaper finns i situationer, i mänskliga 

handlingar och i kroppen.28 

 

I Betänkandet ”Skola för bildning” delas kunskap in i fyra former, fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Faktakunskap är kunskap som man fått genom information, regler och 

konventioner. Det är en kunskapsform som innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena 

eller andra sättet. Detta kan man mäta i termer, mer eller mindre, något vi har eller inte har, 

som vi kommer ihåg eller har glömt. 29 

 

Förståelsekunskap, samma fenomen kan förstås på olika sätt. Vi kan inte förstå mer eller  

mindre, däremot kan vi förstå på kvalitativt olika sätt. Språket är ett bra exempel för 

förståelsen – ju mer utvecklat språket är, desto mer nyanserade uppfattningar och komplexa 

tankekonstruktioner är möjliga. När vi lär oss ett språk, får vi också en struktur av sociala 

meningar och relationer, språklig utveckling leder till fler ord och begrepp som möjliggör 

alltmer nyanserade uppfattningar. När kunskap är en färdighet vet vi hur något skall göras och 

kan utföra det, en praktisk kunskap. Man har färdigheter utan att vara medveten om det.  

Förtrogenhetskunskap Det är bakgrundskunskap, tyst kunskap. Vi ser, luktar, känner och 

”vet” när något är på gång eller något skall avbrytas eller påbörjas. Denna kunskap är 

erfarenhetsgrundande kunskap, den är personlig och knuten till speciella omständigheter och 

situationer. Sådan kunskap kan man inte läsa sig till, utan man måste ha erfarenheter av något 

som sedan utvecklas. Att känna sig hemma i och behärska till exempel olika sociala eller 

språkliga situationer måste man vara förtrogen. 30 

 

Fakta och förståelse hör ihop, för att förstå måste man veta fakta, och för att ta in fakta måste 

vi förstå. Utan praktiskt kunnande, färdighet och förtrogenhet kan vi inte behärska praktisk 

verksamhet. Sker förändringar i dessa verksamheter krävs teoretiska kunskaper för att 

använda det. De olika kunskapsformerna uppträder inte åtskilda, utan är ofta integrerade med 

varandra. Den ena formen är inte heller mer avancerad eller viktigare än den andra. 

                                                           
28 Carlgren, s 31ff, 1994 
29 Ibid 
30 Carlgren, s 31ff, 1994 
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Kunskap är redskap för att lösa såväl praktiska som teoretiska problem. Skolan ska förmedla 

kunskaper, ta från ett sammanhang där de utvecklades och lära eleverna använda dessa i olika 

sammanhang. Skolan ska också ge eleverna praktiska erfarenheter av teoretisk kunskapande 

arbete och de praktiska ämnena måste bli mer teoretiska reflekterande. 31 

 

Kunskap kan delas i rationalistiska (kunskap är ett resultat av det mänskliga tänkandet), 

empiristiska (kunskap är en återspegling av verkligheten) och konstruktivistiska (kunskap är 

en konstruktion för att göra erfarenheter begripliga). Kunskapen växlar mellan det man vill 

uppnå, den kunskap man redan har och problemen man upplever och dess erfarenheter man 

sedan gör, det är den konstruktiva aspekten.32 

 

Läraren ska följa de nationella kriterierna för ämnet, som benämner ord som exempelvis ”vara 

förtrogen med” ”ha förståelse för” och genom tolkning bedöma elevens olika kunskaper i 

ämnet. Detta kan visa graden av svårighet att definiera kunskap i betygsbedömning för en 

lärare, som ska kanske betygssätta mer än 100 elevers individuella kunskapsutveckling utifrån 

kriteriernas krav, och alla delkrav ska vara uppfyllda, även om starka sidor i vissa krav kan 

kompensera svagheter i andra.33 

2.7 Nationell betygsstatistik  

 

I Sverige har elevernas meritvärde från grundskolans slutbetyg inte förändrats mycket under 

de senaste åren. Det man kan se är att flickornas meritvärde34 är bättre än pojkarnas, i samma 

grad under det gamla relativa betygssystemet som under det nya mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet. I vår undersökta kommun är dock meritvärdet bland det högsta i landet. 

Andelen elever i landet som inte har inte nått kunskapsmålet godkänt i ett eller flera ämnen är 

ca 25 %, men i vår undersökta kommun är andelen endast 10, 8 %. En elev som ska vara 

behörig till gymnasieskolan ska ha lägst betyget G i svenska, matematik och engelska.35 

Nationella ämnesprov som genomförs i kärnämnen i år 9 är ett annat mått på elevernas 

prestationer. Det råder generellt en större överensstämmelse mellan måluppfyllelse i 

nationella ämnesproven och slutbetygen vad gäller svenska och engelska än i matematik.  

Slutbetygen i matematik visar en högre grad av måluppfyllelse än vad proven gör.  

                                                           
31 Ibid 
32 Ibid, s 29-35, 1994 
33 Selghed, s 79, 2004 
34 Betygsmedelvärde  
35 http://www.skolverket.se/content/1/c4/52/49/. Grundskolan tabell 4. xls. 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/52/49
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Gymnasieskolans elever i de studieförberedande programmen har högre genomsnittspoäng än 

elever på program med yrkesämnen. Även i gymnasieskolan har flickor högre betygspoäng än 

pojkar. Andelen elever som påbörjar en högskoleutbildning efter gymnasieskolan är ca 45 %. 
36 

 

2.8 Målstyrningens för och nackdelar 

2.8.1 Fördelar med det nya målrelaterade systemet 

 

• Fördelen med dagens målrelaterade system är att ansvaret ligger numera på skolan för 

att eleverna ska lyckas. Skolan kan inte frånsäga sitt ansvar som under det relativa 

systemet med att ge eleven en etta eller tvåa i betyg. Eleven måste få tilldelat så 

mycket resurser och hjälp att hon/han klarar målen för godkänt i år 9. En positiv följd 

av detta är att elever med bristande förmåga uppmärksammas tidigare under skoltiden. 

Det är de mindre kunniga eleverna som har mest att vinna på detta betygssystem.  

 

• I detta betygssystemet kan nu en elev som upplever sig ha fått ett orättvist betyg, 

pröva att få en annan lärare som kan bedöma dennes kunskaper. Detta medverkar inte 

bara till ökad likvärdighet, utan ger en rättvis behandling av elevens kunskap. Eleven 

och föräldern blir mindre beroende av läraren och därmed minskar lärarens makt. 

Denna situation kan infinna sig i en relation som inte fungerar mellan elev och lärare.  

 

• Kunskapsrelaterade betyg ökar likvärdigheten genom att elever och förälder har 

möjlighet att klaga på betygen, lärarna blir tvingade till att kontrollera med varandra 

att bedömningen är likvärdig. Detta möjliggör en mer demokratisk skola genom att 

makten förskjuts från skolan till elever och föräldrar som får mer att säga till om. Om 

en elev på gymnasiet vill veta vad som krävs för ett visst betyg så är läraren skyldig att 

tala om det, vilket minskar risken för dolda krav.37 

                                                           
36 Skolverkets rapport 2005, Beskrivande data 2005.  
37 Måhl, s 85-105, 1998 
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• Kommunaliseringen av skolan bidrar exempelvis till att om en skola behöver dra ner 

på fortbildningskontot och anställa en extra speciallärare är det tillåtet. Kommunerna 

har ett tryck på sig att med betygsresultaten som mått fördela pengarna efter det. Med 

godkändgränser som anger vad eleverna har rätt att läras sig, är kommunen skyldig att 

erbjuda alla en undervisning som ger detta kunnande. Kommunens ”påse” pengar ska 

fördelas så att resultaten nås. 38 

 

• I detta system är det viktigt att kunskapsstandarden är en förstaprioriterad 

angelägenhet. Därför har politiker enats om ett förändrat betygssystem – ett system 

som tydligare visar vad eleverna kan. Det viktiga är att ge alla elever det kunnande 

som krävs för att klara grundskolan och gymnasiet. I gymnasiet ska eleven antingen få 

de förkunskaper som krävs för ett visst yrkesområde eller förkunskaper för vidare 

studier. Det övergripande motivet med godkändgränsen i 9:an och behörighetskrav till 

gymnasiet, är att minska en utslagning från arbetsmarkanden som beror på bristande 

kunnande framför allt vad gäller att läsa, skriva och räkna och som startar redan i 

grundskolan. Att låta elever slippa lära sig det som krävs, låta de skoltrötta praktisera, 

låta skolan vara befriad från resultatansvar – kort sagt att avskaffa betygen i 

grundskolan – skulle ytterligare försämra de mindre kunnigas framtidsutsikter. 

Yrkeslivet och arbetsmarkanden kräver idag ett högre kunnande av elever än förr och 

skolan är skyldig att ge det till alla elever. 39 

 

• En ytterligare fördel med detta system är att man ger eleverna en andra chans att 

studera in ämnen för att uppnå godkänd nivå. Det är också viktigt att lärarna 

upprätthåller kraven, vilket bidrar till att skolan blir tvungen att ge elever mer hjälp. 

Om detta i sin tur medför att antalet elever som saknar G sjunker, vet man att 

kunskapsstandarden har höjts. Skolan har lyckats bättre.40 

                                                           
38 Ibid, 1998 
39 Ibid, 1998  
40 Ibid, 1998 
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Elever som i den nya grundskolan inte når godkänd nivå i något av de grundläggande ämnena svenska, 

matematik, och engelska bör emellertid enligt regeringens bedömning hänvisas till studier på ett 

individuellt program i gymnasieskolan. De saknar enligt regeringens bedömning förutsättningar för att 

följa undervisningen på ett nationellt program innan de kompletterat sina kunskaper genom studier på 

individuellt program. Detta innebär i princip att de generellt, dvs. för alla nationella program, ställs upp 

behörighetskrav på godkänd nivå i svenska, engelska och matematik från grundskolan. /…/ dessa 

behörighetskrav (bör) gälla vid intagning till gymnasieskolans nationella program fr.o.m. läsåret 

1998/99.41  

 

Regeringens direktiv säger att elever som inte når godkänt i de grundläggande ämnena i 

grundskolan ska ha möjligheten till studier på ett individuellt program på gymnasieskolan. 

Detta program ska ge eleverna möjlighet att kompletta sina kunskaper för att ge dem 

förutsättningar att följa ett nationellt program.  

 

2.8.2 Kritik mot dagens målrelaterade system 

 

• Många vill slopa betygen i grundskolan. De menar att ”svagare” elever inte presterar 

bättre av att få IG och att ”starkare” elever ofta övervärderar betygens betydelse. Utan 

betyg skulle elever och lärare kunna fokusera mer på kunskap efter intresse. Betygen 

är stressframkallande och förmår inte mäta bestående kunskap eller mer komplexa 

färdigheter.  

 

• Bedömningar görs i många fall utifrån prov där eleven ska återge kunskap. Sådana 

prov orsakar negativ stress och försämrad självkänsla hos många elever och riskerar 

leda till att elever som återkommande får låga resultat tappar all lust för skolarbetet. I 

en bildningsskola ska inte eleverna motiveras av konkurrens utan av lusten att lära och 

uppleva meningsfullhet. Det finns en risk att proven ger eleverna en instrumentell syn 

på kunskap.42 

 

• De nationella kriterierna för grundskolan är skrivna för betyget ”väl godkänd –VG”. 

Kriterierna för övriga betygssteg, godkänd och mycket väl godkänd ska lärare själva 

                                                           
41 Proposition för gymnasiet Prop 1992/93:250 
42 Korp, s 52, 2003 
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arbeta fram och formulera. Dessutom gäller dessa kriterier för elever som får slutbetyg 

på vårterminen år 9.  

 

• Eftersom betyg ska sättas vid fyra tillfällen i grundskolan, måste läraren formulera 

lokala mål och kriterier för de övriga terminerna med utgångspunkt i de nationella 

målen. Sedan ska läraren uppskatta hur långt eleven kunskapsmässigt rimligtvis kan 

ha nått i förhållande till slutmålen.43 Detta visar svårigheten med det lokala 

betygsarbetet. 

 

• Externa krav från skolledning, politiker och föräldrar påverkar lärares betygsättning. 

Kravet att alla elever ska nå godkändnivå i grundskolan är en faktor som kan orsaka 

felaktigheter i betygssättningen. Dessutom vill ingen lärare framstå som en ”dålig 

pedagog” utan vill visa att man håller måttet och se till att alla elever når 

godkändnivån. Bekvämlighetsmotiv är en ytterligare en faktor som kan spela in i 

detta. Att inte godkänna elever kräver ytterligare arbetsinsatser av lärare vilket inte 

uppfattas positivt. Lärare kan ”hellre fria än fälla elever” bekräftar vissa studier.44 

 

Dessutom visar Skolverkets och Selgheds forskning att kunskapsbedömning och 

betygssättning är ett nationellt problem som leder till att många elever blir orättvist bedömda. 

Detta är även Skolverket införstått med och har vidtagit åtgärder vilka vi beskriver i nästa 

kapitel. 

 

2.9 Betygsättning och bedömning 
 

Skolverket har i en nationell kvalitetsgranskning av betygssättning funnit att det skiljer sig 

mycket i bedömning av kunskap i olika kommuner. Skillnaderna gällde till exempel att 

förståelsen av tankarna bakom betygssättning i styrsystemet i dess helhet varierade liksom 

kunskaperna hos lärarna om kursplanernas innehåll. 45 

 

De lokala kriterierna var olika i fråga om krav för olika betyg och stämde dåligt med de 

nationellt fastställda målen och kriterierna. Trots lärarnas samverkan och skolledningens 
                                                           
43 Selghed, s 78, 2004 
44 Ibid, s 197, 2004 
45 Skolvekets allmänna råd 2004, Likvärdig bedömning och betygsättning, s 5, 2004 
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engagemang för skapande av likartade bedömningsgrunder, upplevde inte Skolverket att det 

fanns en gemensam syn i betygssättningen.  

 

Dessutom såg man skillnader mellan skolorna när man jämförde nationella proven och 

betygen. En del skolor satte mycket högre betyg på alla elever i vissa ämnen trots att 

nationella proven visade på generellt sämre resultat.  

 

För att förbättra dessa problem har Skolverket utformat en handlingsplan för mer rättssäker 

och likvärdig betygssättning, genom att: 

♦ att klargöra intentionerna i det rådande styrsystemet och hur dessa kommer till uttryck i 

läroplaner och kursplaner 

♦ att visa hur grunden för en rättvis betygssättning ligger i ett lokalt planeringsarbete av hög 

kvalitet 

♦ att tydliggöra de bestämmelser som finns för bedömning och betygsättning samt vilka 

tolkningar som gjorts av dessa 

♦ att diskutera bedömningen av elevernas kunskaper inom olika kurser eller ämnen samt ge 

exempel på hur elevarbetet och elevprestationer kan bedömas46 

 

Det finns brister i lärarutbildningarna angående betygssättning och bedömning, enligt 

Myndigheten för Skolutveckling. Genomgången lärarutbildning måste vara en garanti för en 

rättssäker och likvärdig betygssättning. Flertalet av de verksamma lärarna idag är mer 

förtrogen med det gamla relativa systemet och detta visar att ett stort behov av 

kompetensutvecklingsinsatser behövs. Lärarna behöver förutom kunskaper om gällande 

betygssystem, ett kontinuerligt deltagande i pedagogiska samtal där samsyn och likvärdighet 

av kriterierna diskuteras. Rektorn är skyldig att likvärdighet, rättsäkerhet och kvalitet ska 

finnas i skolsystemet, eftersom det finns en risk att elever som drabbas av lärare med olika 

bedömningsgrunder uppfattar utbildningen som oförutsägbar och helt lärarberoende.47 

                                                           
46 Skolvekets allmänna råd 2004, Likvärdig bedömning och betygsättning, s 5, 2004 
47 Myndigheten för skolutveckling, Kompetensutveckling av lärare och bedömning och betygsättning.    
Slutrapport 2004-11-29. s. 11. Dnr. 2003:721 
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De ser det nya betygssystemet som användbart i många andra sammanhang än vid bedömning och 

betygssättning. Det rör planering och genomförande av undervisning. Det handlar om stöd och struktur 

vid föräldrakontakter vid utvecklingssamtal, till exempel. Men mest förvånande är att lärarna knappast 

upplevde sig ha något stöd i det nya betygssystemet när de skulle göra sina bedömningar av elevens 

kunskaper. 48 

 

Enligt en avhandling gjord av Bengt Selghed på Malmö Högskola, skriver han efter en 

undersökning bland lärare, att de inte förstår innebörden av det nya betygssystemet. 

 

3. Syfte 
 
Syftet med rapporten är att undersöka om elevernas slutbetyg från grundskolorna i en 

kommun i Norrbotten är likvärdiga. Det vi vill se med denna undersökning är om det finns 

skillnader i betygsättning mellan de olika skolorna i kommunen. 

 

Våra frågeställningar är: 

• Ser vi förändringar i elevernas slutbetyg i respektive ämne när de jämförs med deras 

betyg i samma ämne från gymnasiets första år? 

• Hur ser bedömningarna ut i kommunen, är den likvärdig?  

• Hur ser tolkningar av det målrelaterade betygssystemet ut i kommunen? 

 

3.1 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till att jämföra slutbetygen från grundskolans avgångsklasser år 2002, 

2003 och 2004 från fem klasser i en kommun i Norrbotten med elevernas betyg från 

gymnasieskolans första år. Ämnen som vi valt att granska är svenska, matematik, 

samhällskunskap och historia. Undersökningen är avgränsad till en kommun i Norrbotten. 

Elever som fått slutbetyg från grundskolan och som valt en gymnasieskola på annan ort har 

dock inte varit med i undersökningen. Vi kommer även att studera lärarnas syn i frågan om 

betygsättning och bedömning. 

                                                           
48 Selghed, 2004, Risk att betygssystemet leder till orättvisa betyg,  
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4. Metod 
 
Inledningsvis kommer vi att beskriva begreppen kvalitativ och kvantitativ metod. Därefter 

beskriver vi vårt tillvägagångssätt där vi valt betygsstatistik, enkäter och intervjuer som 

informationshämtande metoder. Av statistiken har vi gjort en komparativ jämförelse av 

elevernas betyg från de olika grundskolorna i kommunen med betygen från gymnasieskolans 

år ett. 

 

4.1 Kvalitativ metod och kvantitativ metod 
 
Valet av kvalitativ eller kvantitativ metod avgörs vilket syfte forskningen har och hur den ska 

bearbetas och analyseras. Syftet med kvalitativ undersökning är att få en djupare kunskap om 

problemet. Kvalitativ forskning använder sig av verbala metoder och är inte en enhetlig 

företeelse utan ger ett vidare vetenskapligt synsätt. Den ger kunskap om sociala processer och 

hur människan uppfattar den omgivande verkligheten.49 

 

Kvantitativ metod används med fördel om forskningen kräver statistisk information i form av 

data som måste ordnas, beskrivas, bearbetas och analyseras. Forskningen som görs med 

kvantitativa metoder ger en generell bild av undersökt data. Vi användning av denna metod 

måste informationsinsamlingen vara objektiv för att det ska ge samma resultat om de 

omprövas. 

 

För informationshämtning är det en fördel att använda flera metoder som, enkäter, intervjuer 

och statistik för att säkra pålitligheten. När flera metoder används för att söka information om 

samma sak kallas det för triangulering. Triangulering kan vara värdefull att göra för att belysa 

en fråga från olika håll och komma fram till en trovärdig slutsats baserad på flera olika källor. 
50 

                                                           
49 Backman, s.47, 1998 
50 Patel, s 104, 2003 
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4.2 Informationssamlande tekniker 
 

4.2.1 Intervjuer 
 
Intervjuer är en teknik för att samla information som bygger på frågor. Med intervjuer menar 

man att vi träffar intervjupersonen och gör en intervju som blir personlig. Vid intervjun hade 

vi till en viss del struktur med fasta frågor till intervjupersonen. I huvudsak hade vi en låg 

grad av standardisering eftersom vi själva formulerat frågorna under intervjun och ställer de i 

den ordning som är lämplig för situationen. Intervjupersonen ska kunna svara fritt på frågorna 

för att informationen skulle bli så fullständig som möjligt.51 Frågorna bör vara utformade på 

ett seriöst sätt så att intervjupersonerna förstår sin betydelse i undersökningen och är villiga 

att besvara frågorna. Det är viktigt att förbereda informanterna om de etiska riktlinjerna vilket 

innebär att konfidentialiteten bevaras. Innan intervjun tog vi kontakt med dem och hörde oss 

för om deras medverkan (Se bilaga 2). Därefter planerade vi in en tid för intervjun. Intervjun 

skedde enskilt med tre gymnasielärare i de berörda ämnena. Vi frågade om lov att spela in 

intervjun med bandspelare men ingen tillät detta. Intervjuerna genomfördes på förslag från 

lärarna i deras skolor i ett avskilt rum. Dessa tog cirka 45-60 minuter. Alla intervjuer 

genomfördes genom att vi ställde frågor och svaren antecknade vi ner. Vi garanterade full 

anonymitet genom att påtala att resultaten skulle redovisas i sådan form att varken 

kommunen, skolenhet eller vilken lärare som medverkat i studien kunde identifieras. 

Samtidigt var det nödvändigt för intervjuaren att inta en ”open-mixed” attityd i 

intervjusituationen, alltså att under intervjun vara flexibel och lyhörd för att kunna ändra, 

korrigera och komplettera de frågor som tänkt ställas beroende på respondentens svar. 

Intervjun var viktig eftersom vi sökt efter faktisk information om lärarnas syn på 

kunskapsbedömning som ger oss tillträde till intervjupersonernas egna tankar och erfarenheter 

om att rapporten kommer att publiceras.52 Intervjusituationen måste bygga på ett ömsesidigt 

förtroende mellan intervjuare och intervjuperson så att kvalitén på intervjun blir god.53 

                                                           
51 Ibid, s 69-83, 2003 
52 Kvale, s 104-113, 1997 
53 Ibid, s 134 ff, 1997  
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4.2.2 Enkäter 

 

Enkäter kan antingen skickas per post eller genom att träffa personen där man kan förtydliga 

de fasta frågorna. Denna metod kan vara ett sätt att jämföra svaren och generalisera eftersom 

alla personer ska svara på samma frågor med likalydande frågor i samma följd. I 

enkätundersökning ville vi ha svar på frågorna: Hur tolkas kursplanerna i skolorna? Är det 

skillnader i elevernas kunskaper och hur ser de ut? Är kriterierna för betyget G, VG eller 

MVG samma i alla skolor? Vilka är skillnaderna? Varför? Innan vi skickade ut enkätfrågorna 

tog vi reda på vilken lärare i varje skola som betygsatt de ovanstående eleverna och 

kontaktade dem per telefon om det ville delta. Därefter skickade vi ett brev om samtycke per 

e-post för att försäkra oss om de ville vara med i undersökningen. (Se bilaga 1) Vi skickade ut 

frågor till 14 stycken lärare på de ovanstående skolorna. .54  

 

4.2.1 Betygsstatistik 

 

Utifrån vårt syfte valde vi att göra den kvantitativa metoden genom att samla in data från 

betygskataloger för att kunna göra den komparativa jämförelsen. I undersökningen ville vi ha 

svar på: Hur många av eleverna i grundskolan har slutbetyget G, VG eller MVG i ämnena 

svenska, matematik, samhällskunskap och historia? Är det skillnad på antalet G, VG eller 

MVG mellan de olika skolorna? Vad har eleven för betyg i gymnasiet i samma ämne? För hur 

många elever förändras betyget? Kvantitativa undersökningen genomförde vi genom 

datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder genom att vi gjort 

betygsstatistik över elevernas betyg i kommunens skolor av elever födda 1986, 1987 och 

1988. Vi använde oss av Excel programmet där vi förde in värdena av elevernas betyg som vi 

sedan utarbetade till diagram och för att förtydliggöra betygstatistiken har vi använt oss av 

stolpdiagram. Diagrammen utgår från det rätvinkliga koordinatsystemet med dess två axlar, 

den horisontella X-axeln och den vertikala Y-axeln, som skär varandra i mittpunkten, origo= 

0. Den vertikala Y-axeln markerar alltid frekvensen, det vill säga antalet, medan den 

horisontella X-axeln markerar variabeln med dess olika variabelvärden. 55  

 

                                                           
54 Rudberg, s 186-187, 1993 
55 Ibid, s 17, 1993 
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4.3 Vårt tillvägagångssätt 

 
Vi har läst litteratur och forskningsrapporter om kunskapsbedömning och betygssättning. Från 

myndigheter som Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Riksrevisionsverket finns  

många rapporter om likvärdig betygssättning. Därefter har vi studerat styrdokumenten, 

läroplanen, kursplaner för de ämnen vi valt att fördjupa oss i. Sedan har vi samlat in 

betygsstatistik från kommunens grundskolor och även betyg från gymnasieskolans första år. 

Med utgångspunkt från detta har vi formulerat frågor till enkäter åt grundskolans lärare i de 

berörda ämnena och frågor till gymnasieskolans lärare som vi intervjuat.  

 

Anledningen till att vi valde att undersöka ämnena svenska, matematik, samhällskunskap och 

historia är att svenska och matematik är kärnämnen och innefattar nationella prov samt 

samhällskunskap och historia för att dessa ämnens karaktär är olika än det föregående. 

Ämnena har olika kurskriterier och är intressanta att undersöka för att se hur det ger utrymme 

för lokala tolkningar. Därigenom har vi ordnat, bearbetat och analyserat data.  

 

4.4 Undersökningspersoner och bortfall 
 
Undersökningen genomfördes höstterminen 2005 i fem grundskoleklasser och en 

gymnasieskola i en kommun i Norrbotten. Endast de grundskoleelever som har fortsatt sin 

gymnasieutbildning i kommunen har varit med i undersökningen. Antalet elever som deltagit i 

undersökningen är 174. Betyget i svenska A hade dock elever födda 1988 inte erhållit till 

undersökningstillfället. Enkätundersökningen skickades till 14 lärare i kommunens 

grundskolor, dessa lärare hade undervisat elever födda 1986, 1987 och 1988 i ämnena 

svenska, matematik, samhällskunskap och historia. Av de 14 tillfrågade lärare var det 13 som 

ville delta i undersökningen men när svaren kom hade sju lärare svarat och sex avstod. Till 

intervjuer av gymnasielärare valde vi ut tre lärare som undervisar i de ovanstående ämnena. 

De tillfrågades via e-mail och telefon om medverkan och alla tre lärare ställde upp för 

intervjun. Dessa lärare är behöriga och har en lång erfarenhet inom yrket. 

4.5 Tidsplan 
 
Arbetet med denna uppsats påbörjades under höstterminen 2005. Vi började med att skriva ett 

PM om uppsatsens syfte och den lämnades in i september. Därefter började vi studera 

läroplaner, litteratur, forskningsrapporter och utredningar. Vi studerade olika böcker om 

forskningsmetodik för att lära oss grunderna för uppsatsarbete. För att försäkra oss om 
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uppsatsens inriktning tog vi kontakt med handledaren och fick vägledning för arbetet.  Vi 

började med att ta uppgifter om elevers betyg från betygskataloger och bearbetade dessa data 

till statistik. Därefter formulerade vi fram enkät- och intervjufrågor (se bilaga 2 och 3) till 

lärarna. I december tog vi reda på vilka lärare som undervisat elever i de berörda ämnena på 

grundskolorna och via e-mail gjorde vi en förfrågan om de ville vara med i 

enkätundersökningen. Därefter skickade vi ut enkätfrågorna som de fick en vecka på sig att 

svara. Intervjuer gjorde vi med gymnasielärarna och dessa inföll under sista skolveckan före 

jullovet. Efter jul började vi att ordna, beskriva och analysera svaren. I januari 2006 fortsatte 

skrivandet av uppsatsen och ett utkast skickades till handledaren. Efter en del omarbetningar 

har uppsatsen fått sitt färdiga utseende och publikationen sker under våren 2006.  

 

4.6 Material 
 
Kopior från betygskatalog 

Enkäter (se bilaga 2 och 3) 

Anteckningsblock och penna 

 

4.7 De undersökta skolorna 
 
Den kommun vi undersökt består av fem grundskolor och en gymnasieskola. Vi har valt att 

kalla klasserna i dessa grundskolor A, B, C, D och E. Skolorna har elever från förskoleklass 

till år nio. Klassen B och C tillhör samma skola och är störst med cirka 200 elever. Skola A, 

skola D och skola E är ungefär lika stora med cirka 100 elever per skola.  

 

Gymnasieskolan har totalt ca 400 elever och ca 40 anställda. Eleverna från de skolor vi 

studerat söker till olika gymnasieprogram beroende på intresse och intagningspoäng. Alla 

elever i grundskolorna kommer in på deras förstahandsval om de söker program till den 

gymnasieskola som finns i kommunen, med förbehåll att de har godkänt i alla kärnämnen. De 

som inte har det kommer in på det individuella programmet. Vid gymnasieskolan finns åtta 

nationella program. 

 

Teoretiska program:  

• Estetiskaprogram  

• Naturvetenskapsprogram  
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• Samhällsvetenskapsprogram 

• Teknikprogram  

 

Yrkesförberedande program: 

• Barn och fritidsprogram  

• Elprogram 

• Industriprogram 

• Omvårdnadsprogram 

 

I kommunen har det under en lång tid varit en trend att många elever väljer en 

gymnasieutbildning som ligger utanför kommunen. För att få söka sådant program förutsätts 

att programmet inte erbjuds vid den gymnasieskola som finns i kommunen. Men majoriteten, 

cirka 60-70 % av grundskolornas elever läser sin gymnasieutbildning i kommunen. 

 

5. Resultat 
 
Vi har studerat likvärdigheten i skolornas betygssättning och bedömning i en kommun i 

Norrbotten. Med denna undersökning ville vi se om det fanns skillnader i betygsättning 

mellan de olika skolorna i kommunen. För att få svar på detta jämförde vi 174 elevers 

slutbetyg från grundskolan med deras betyg från gymnasieskolans första år. Till detta samlade 

vi information genom betygsstatistik, enkäter och intervjuer. För att få ett tydligare svar ville 

vi intervjua tre gymnasielärarna som har de bästa förutsättningar att se elevernas kunskaper 

från grundskolan i jämförelse med varandra. Dessa metoder använde vi oss av för att få bäst 

svar på frågeställningar på den tid och de medel som stod oss till förfogande.  

 

Resultatbeskrivningen inleder vi med att tolka diagrammen över betygsstatistiken. Därefter 

sammanfattar vi enkätsvaren från de 13 lärarna på grundskolan, med de åtta frågorna som 

underlag. Sedan gör vi en sammanfattning av intervjuerna med gymnasielärarna.  
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5. 1 Resultat av betygstatistik  
Syftet med följande statistiska undersökning är att granska hur likvärdig betygsättningen är i 

grundskolorna. Detta har vi gjort genom att jämföra grundskolans slutbetyg med 

gymnasieskolans betyg i år 1. Betygen från grundskolans avgångsklasser från åren 1986, 

1987, 1988 har vi slagit ihop. 

 

 

 

 

5.2 En jämförelse av betygen i svenska från grundskolans slutbetyg med 
gymnasieskolans år 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Elevers betyg i svenska från skola A 
 
Figur 5.1 visar att av 14 elever så hade 7 elever MVG, 6 elever VG och 1 elev G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 2 elever MVG, 

6 elever VG, 5 elever G och 2 elever IG. Antalet MVG har minskat från 7 till 2. Antalet VG 

är oförändrat däremot har betyget G ökat med 2 och 2 elever fick IG. 
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Figur 5.2: Elevers betyg i svenska från skola B 
 
Figur 5.2 visar att av 38 elever så hade 10 elever betyget MVG, 15 elever VG och 13 elever G 

i grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 3 elever 

betyget MVG, 13 elever betyget VG, 18 elever G och 4 elever IG. Antalet MVG har minskat 

från 10 till 3. Antalet VG har minskat från 15 till 13, G har däremot ökat från 13 till 18 och 4 

elever fick IG. 
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Figur 5.3: Elevers betyg i svenska från skola C 
 
Figur 5.3 visar att av 39 elever så hade 9 elever betyget MVG, 12 elever VG och 18 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 1 elev betyget 

MVG, 12 elever betyget VG, 18 elever G och 5 elever IG. Antalet MVG har minskat från 9 

till 1. Antalet VG har minskat från 12 till 7. G har däremot ökat från 18 till 25 och 5 elever 

fick IG. 
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Figur 5.4: Elevers betyg i svenska från skola D 
 
Figur 5.4 visar att av 16 elever så hade 2 elever betyget MVG, 11 elever VG och 3 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 1 elev betyget 

MVG, 5 elever betyget VG, 7 elever G och 1 elev IG. Antalet MVG har minskat från 2 till 1. 

Antalet VG har minskat från 11 till 5. G har däremot ökat från 3 till 7 och 1 elev fick IG. 
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Figur 5.5: Elevers betyg i svenska från skola E 
 
Figur 5.5 visar att av 12 elever så hade 1 elev betyget MVG, 6 elever VG och 5 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 1 elev betyget 

MVG, 5 elever betyget VG och 6 elever G. Antalet MVG är oförändrat. Antalet VG har 

minskat från 6 till 5och G har ökat från 5 till 6. 
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5.2.1 Sammanfattning av diagrammen i ämnet svenska 
 
I skolorna A, B, C, och D har betygen förändrats mest från grundskolan till gymnasiet. I de 

flesta av skolorna har det inneburit att elevernas betyg blivit lägre. I de flesta skolor sker den 

största förändringen i betyget MVG där antalet sjunker och i betyget G och IG som ökar. 

Skola E har det minst förändrade resultatet.  

 

 

5.3 En jämförelse av betygen i matematik från grundskolans slutbetyg med 
gymnasieskolans år 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.6: Elevers betyg i matematik från skola A 
 
Figur 5.6 visar att av 19 elever* så hade 5 elev betyget MVG, 8 elever VG och 6 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 3 elever betyget 

MVG, 9 elever betyget VG och 8 elever G. Antalet MVG har minskat från5 till 3. Antalet VG 

har ökat från 8 till 9 och G har ökat från 6 till 8. 

 

* Orsaken till att det är en elev mindre i grundskolan än på gymnasiet är att en elev inte fått 

något betyg i grundskolan. 
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Figur 5.7: Elevers betyg i matematik från skola B 
 
Figur 5.7 visar att av 58 elever så hade12 elev betyget MVG, 16 elever VG och 29 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 8 elever betyget 

MVG, 16 elever betyget VG och 25 elever G, antalet IG var 8. MVG har minskat från12 till 8. 

Antalet VG är oförändrat, G har minskat från 29 till 25 och 8 elever fick IG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.8: Elevers betyg i matematik från skola C 
 
Figur 5.8 visar att av 60 elever så hade9 elev betyget MVG, 18 elever VG och 33 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 8 elever betyget 

MVG, 18 elever betyget VG och 23 elever G, antalet IG var 11. MVG har minskat från 9 till 

8. Antalet VG är oförändrat, G har minskat från 33 till 23 och 11 elever fick IG. 
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Figur 5.9: Elevers betyg i matematik från skola D 
 
Figur 5.9 visar att av 18 elever så hade 3 elev betyget MVG, 9 elever VG och 6 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 4 elever betyget 

MVG, 7 elever betyget VG och 7 elever G. MVG har ökat från 3 till 4. Antalet VG har 

ändrats från 9 till 7 och G har ökat från 6 till 7. 
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Figur 5.10: Elevers betyg i matematik från skola E 
 
Figur 5.10 visar att av 19 elever så hade 3 elever betyget MVG, 3 elever VG och 13 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 3 elever betyget 

MVG, 5 elever betyget VG och 9 elever G och 2 hade IG. MVG var oförändrad. Antalet VG 

har ökat från 3 till 5 och G har minskat från 13 till 9 och 2 fick IG. 
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5.3.1 Sammanfattning av diagrammen i ämnet matematik 
 
I skolorna A, B, och C är tendensen att betygen sjunker när de börjar gymnasiet. I skolorna D 

och E har betygen däremot höjts eller varit oförändrade. 

 

 

 

5.4 En jämförelse av betygen i samhällskunskap och historia från 
grundskolans slutbetyg med gymnasieskolans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.11: Elevers betyg i samhällskunskap från skola A 
 
Figur 5.11 visar att av 16 elever så hade 9 elever betyget MVG, 6 elever VG och 1 elev G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 5 elever betyget 

MVG, 5 elever betyget VG och 6 elever G. MVG har sjunkit från 9 till 5 och antalet VG har 

sjunkit från 6 till 5. G har ökat från 1 till 6. 
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Figur 5.12: Elevers betyg i samhällskunskap från skola B 
 
Figur 5.12 visar att av 55 elever så hade 22 elever betyget MVG, 21 elever VG och 12 elever 

G i grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 9 elever 

betyget MVG, 21 elever betyget VG och 23 elever G. MVG har sjunkit från 22 till 9 och 

antalet VG är oförändrat och 2 elever fick IG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.13: Elevers betyg i samhällskunskap från skola C 
 
Figur 5.13 visar att av 52 elever så hade 19 elever betyget MVG, 17 elever VG och 16 elever 

G i grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 8 elever 

betyget MVG, 18elever betyget VG och 24 elever G. MVG har sjunkit från 19 till 8 och 

antalet VG har ökat från 17 till 18. G har ökat från 16 till 24 och 2 fick betyget IG. 
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Figur 5.14: Elevers betyg i samhällskunskap från skola D 
 
Figur 5.14 visar att av 20 elever så hade 13 elever betyget MVG, 6 elever VG och 1 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 5 elever betyget 

MVG, 7 elever betyget VG och 8 elever G. MVG har sjunkit från 13 till 5 och antalet VG har 

ökat från 6 till 7. G har ökat från 1 till 8. 
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Figur 5.15: Elevers betyg i samhällskunskap från skola E 
 
Figur 5.15 visar att av 15 elever så hade 6 elever betyget MVG, 6 elever VG och 3 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 1 elev betyget 

MVG, 10 elever betyget VG och 4 elever G. MVG har sjunkit från 6 till 1 och antalet VG har 

ökat från 6 till 10. G har ökat från 3 till 4. 

 

 

 



 37

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

IG G VG MVG

A
n

ta
l 

e
le

v
e

r

Grundskolan 

Gymnasiet

0

2

4

6

8

10

12

IG G VG MVG

A
n
ta
l 
e
le
v
e
r

Grundskolan

Gymnasiet

 
 
Figur 5.16: Elevers betyg i historia från skola A 
 
Figur 5.16 visar att av 15 elever så hade 6 elever betyget MVG, 7 elever VG och 2 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 3 elever betyget 

MVG, 10 elever betyget VG och 2 elever G. MVG har sjunkit från 6 till 3 och antalet VG har 

ökat från 7 till 10. G är oförändrat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.17: Elevers betyg i historia från skola B 
 
Figur 5.17 visar att av 35 elever så hade 19 elever betyget MVG, 10 elever VG och 6 elever G 

i grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 5 elever 

betyget MVG, 17 elever betyget VG och 11 elever G. MVG har sjunkit från 19 till 5 och 

antalet VG har ökat från 10 till 17 och 2 elever fick betyget IG. 
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Figur 5.18: Elevers betyg i historia från skola C 
 
Figur 5.18 visar att av 29 elever så hade 18 elever betyget MVG, 7 elever VG och 4 elever G i 

grundskolans slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 7 elever betyget 

MVG, 12 elever betyget VG och 8 elever G. MVG har sjunkit från 18 till 7 och antalet VG 

har ökat från 7 till 12. G har ökat från 4 till 8 och 2elever fick betyget IG. 
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Figur 5.19: Elevers betyg i historia från skola D 
 
Figur 5.18 visar att av 16 elever så hade 10 elever betyget MVG, 6 elever VG i grundskolans 

slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 4 elever betyget MVG, 10 

elever betyget VG och 2 elever G. MVG har sjunkit från 10 till 4 och antalet VG har ökat från 

6 till 10. G har öka till två. 
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Figur 5.20: Elevers betyg i historia från skola E 
 
Figur 5.20 visar att av 10 elever så hade 6 elever betyget MVG, 4 elever VG i grundskolans 

slutbetyg. När eleverna sedan började gymnasiets första år hade 2 elever betyget MVG, 6 

elever betyget VG och 2 elever G. MVG har sjunkit från 6 till 2 och antalet VG har ökat från 

4 till 6. G har ökat till 2. 

 
5.4 Sammanfattning av betygen i ämnena samhällskunskap och historia 
 
Diagrammen visar att betygen i samhällskunskap och historia sjunker när eleverna börjar 

gymnasiet och tendensen i samtliga skolor är lika. 

 

5.5 Sammanfattning av betyg från samtliga ämnen 

 

Svenska 
Betygen i svenska för elever födda 1988, har vi inte haft tillgång till eftersom kursen inte var 

slutförd. Det vi har kunnat utläsa från betygstatistiken är att i samtliga skolor har det skett en 

försämring av betygen när eleverna kommit till gymnasieskolan. Den största förändringen var 

i betyget MVG, där många elever fick ett lägre betyg i gymnasieskolan. Det var endast i skola 

D som andelen elever ökade till betyget MVG. I skola E har den minsta förändringen i 

betygen skett mellan grundskola och gymnasieskola.  

 

Matematik 

Betygsstatistiken visar även att betygen sjunkit i övergången till gymnasieskolan i ämnet 

matematik. Andelen betyg i MVG har inte minskat nämnvärt men däremot har fler elever fått 

betyget IG i matematik i gymnasieskolan. Av detta kan man utläsa att elever som redan på 
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grundskolan har haft högt betyg behåller det i gymnasiet. Däremot de elever som hade G och 

VG fick svårare att behålla betyget i gymnasiet. I skola E har ingen förändring skett.  

 

Samhällskunskap 

I skola A har ämnena samhällskunskap och historia lästs separat, och är betygssatta ämne för 

ämne. I de övriga skolorna har ett gemensamt blockbetyg tilldelats. I samtliga skolor har en 

försämring skett i båda ämnena. Även här har MVG betygen haft den största förändringen, 

tendensen visar att dessa elevers betyg sjunkit till VG. Det är inte många elever som har fått 

IG i dessa ämnen i gymnasiet.  

 

Kommentar 

Klasserna som vi undersökt är relativt små, speciellt i skolorna A, D och E. De elever som har 

varit med i vår undersökning är de elever som läst på kommunens gymnasieskola. Samma 

elever har varit med i undersökningen från grundskolan. Vi kan tydligt se en försämring av 

betygen för eleverna när det kommer till gymnasiet i samtliga ämnen. Det är dock elever från 

en skola som skiljer dig, som förhållandevis har jämna betyg i samtliga ämnen i övergången 

från grundskolan till gymnasieskolan. Eleverna hamnar i större klasser när de kommer till 

gymnasiet, vilket kan påverka resultaten negativt.  

 

5.6 Resultat av enkätundersökningen 

 

1. Hur förhåller du dig till Lpo 94? 
 

De flesta anser att de följer läroplanen i stor utsträckning och att det är ett viktigt 

styrdokument som anger värdegrund, mål och riktlinjer. En del anser att den är luddigt 

skriven och att de i större utsträckning följer kursplaner och betygskriterier istället. 

En förstod inte frågan.  

 
2. Hur gör du dina bedömningar av elever vid betygssättning? Vilka kriterier följer 

du? 
  

Alla följer kursplanernas kriterier och uppnående mål, och bedömer elever utifrån dessa. 

Tolkar betygskriterier och har nationella prov som riktlinjer. Lärarna bedömer efter prov, 

temaarbeten, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Någon har svarat att hon/han 

bedömer elever efter engagemang och aktivitet under lektionerna. 
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3. Får Du som lärare i kommunen möjlighet till att träffas och diskutera ämnets 
upplägg, innehåll, målet med kursen? Vad skulle ett sådant samarbete leda till? 
Vems är ansvaret för att sådana träffar sker? 
 

Det finns ett nätverk där de träffas och diskuterar olika bedömningar och betygsättningar 

inom vissa ämnen, för närvarande pågår det i ämnena,  svenska, matematik och idrott. Tanken 

för träffarna är att deras arbete ska leda till likvärdiga krav och bedömningar inom 

kommunen. De lärare som undervisar i övriga ämnen har i dagsläget långt ifrån samma 

möjligheter till träffar och diskussioner. Det är skolledningen som beslutar om dessa 

nätverksträffar eller också kan det ske genom nätverksledarnas initiativ. Det är tänkt att detta 

samarbete ska leda till ökad likvärdighet, krav och bedömningar inom kommunen. 

”Dessa träffar har varit mycket positiva” 

 
4. Har Ni gjort lokala tolkningar av kursplaner i ditt ämne inom kommunen? Hur 

är det dokumenterat?  
 

De lokala tolkningarna håller på att dokumenteras i samband med nätverksträffarna i de 

ämnen som är aktuella, svenska, matematik och idrott. Skriftliga kriterier har gjorts tidigare 

för betyget G i ämnet svenska, men är gjorda för länge sedan och är inte tillämpningsbara 

idag. En skola har gjort en gemensam tolkning av uppnåendemålen för SO som blockämne. 

Tidigare har det gjorts försök till en lokal tolkning av de samhällsorienterande ämnena 

tillsammans med de andra skolorna i kommunen men de kom aldrig så långt att det gick att 

presentera. Problemet uppstod i att en skola läser ämnesspecifikt medan de övriga läser dem i 

block. 

 

5. Känner du att du behöver mer utbildning i betygsbedömning? Hur skulle du 
önska att den kompetensutvecklingen skulle ske?  

 
Samtliga anser att det krävs mer utbildning inom kunskapsbedömning. Detta kunde lämpligen 

ske vid K- dagar eller i samband med nätverksträffarna. Det skulle vara önskvärt med 

expertmedverkan från exempelvis Skolverket vid dessa träffar.  
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6. När upplyser Du eleverna om kriterierna. Vid terminens början, före varje 
moment eller vid något annat tillfälle? Hur gör Du det?  

 

Ofta sker detta vid terminens början men det är även några som väljer att presentera 

kriterierna inför varje nytt moment och redovisningstillfälle. De visar kriterier åt eleverna med 

hjälp OH, eleverna får då möjlighet till att själva reagera och ifrågasätta kriterierna.  

”Ofta gör jag det i samband vid påbörjandet av ett visst moment men också när någon frågar 

då har jag en fördjupad diskussion med vederbörande om dennes personliga utveckling i 

förhållande till målen. ” 

 

7. Vilken betydelse har de nationella proven vid din betygsbedömningen? 
 

De lärare som berörs av det nationella provet ansåg att den är av stor betydelse och att den ger 

stöd för betygsättningen. Oftast stämmer nationella provens resultat med mina egna 

bedömningar.  

”Nationella proven bekräftar och befäster bedömningen av eleverna” 

 
8. Har Du kontakt med gymnasieskolans lärare i ditt ämne? Varför? 

 
Det råder ingen större kontakt mellan grundskolan och gymnasiet. De har kontakt i samband 

med övergången då eleverna ska börja gymnasiet i form av övergångskonferens som sker en 

kväll innan höstterminen börjar även i vissa fall då läraren bedriver undervisning på 

gymnasiet eller på komvux. 

”Det blir dock sällan samtal om bedömning och betygssättning.” 

 

5.7 Sammanfattning av enkäter 
 
Lärarna anser att de följer läroplanen i stor utsträckning och att det är ett viktigt 

styrdokument. De anser också att läroplanen är svår att förstå och de hellre följer kursplaner 

och kurskriterier vilka de följer betygsbedömning. Arbetet med de lokala betygskriterierna 

pågår men har inte resulterat till dokumenterade gemensamma kriterier. De ser nationella 

proven som ett stöd vid bedömning av elevernas kunskaper. De efterlyser mer utbildning 

inom betygsbedömning.  

 

 



 43

5.8 Resultat av intervju  

 

Fråga 1. Hur vet du på vilken nivå du startar undervisningen när du möter en ny grupp 

elever? 

 

Svenska 

”Jag genomför diagnostiska prov som mäter ordförståelse, grammatik, läsförståelse och 

stavning. Har sett att ordförståelsen har blivit sämre”. Läraren tycker att de grammatiska 

kunskaperna är olika och detta kan bero på om de tidigare på grundskola haft ”äldre” lärare 

vilket bidragit till att eleverna i regel har bättre kunskaper i grammatik. Läraren följer sedan 

de nationella kriterierna i ämnet. De elever som inte hinner med kursen har möjlighet att gå ett 

fjärde år på gymnasiet och komplettera kunskaperna. 

 

Matematik 

När eleverna börjar på gymnasiet har läraren ingen insyn i elevernas tidigare kunskaper utan 

läraren förutsätter att de elever som sökt in till de olika programmen sökt in efter det intressen 

och kunskaper de har. Eleverna har gjort sitt aktiva val. Läraren menar även att elevernas 

kunskapsnivå visar sig allteftersom tiden går, där det tyvärr visar sig att det är flera elever som 

behöver stödundervisning eftersom de inte har de kunskaper som krävs. 

 

Samhällskunskap och historia 

”Vi börjar med att göra ett test som kollar elevernas allmänna kunskaper inom ämnet.” Efter 

testet diskuterar lärarna kriterierna. Det är först när eleverna börjar arbeta med vissa moment, 

som man kan se kunskapsbrister inom vissa områden, vilket beror på att grundskolorna ägnat 

mindre tid på dessa moment.  
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Fråga 2. Hur är elevernas kunskaper när de kommer till gymnasieskolan? Är de olika 

beroende på vilken skola i kommunen de kommer ifrån? Anser du att 

betygsbedömningen är likvärdig? Vad kan de bero på? 

 

Svenska: 

De elever som kommer från mindre byaskolor verkar ha bättre kunskap i fakta och 

grammatik. ”Det är skillnad från vilken skola eleverna kommer.” Läraren ansåg att mindre 

skolor har bättre studiemiljö, där det är lugnare än i större skolor, men menade att mindre 

skolor kan vara för snälla med betygsbedömningen. Anledningen där kan vara sociala 

faktorer. ”Lärare är kanske bekanta med elevernas föräldrar, och bedömer efter det, på gott 

och ont.”  Läraren anser att vissa skolor verkar bedöma elever mer positivt än andra. På de 

större skolorna kan eleverna ha utvecklat andra kunskaper som elever på mindre skolor inte 

har haft möjlighet till. De har lärt sig att diskutera och att utveckla sina åsikter med fler elever. 

De har även tränat på muntliga redovisningar i större grupper. ”Jag är förvånad över att så 

många är motvilliga att redovisa muntligt till övriga klassen.” Läraren poängterade om att de 

i denna gymnasieskola prioriterar kontakten med hemmet, och de har obligatoriska 

utvecklingssamtal med samtliga elever och föräldrar. Det har visat sig att de elever som har 

stöd hemifrån i skolarbetet har en bättre studieteknik. 

 

Matematik: 

Läraren vet inte från vilken skola som eleverna kommer, och kan inte svara på denna fråga 

 

Samhällskunskap och historia: 

Elevernas kunskaper skiljer sig beroende på vilken skola de kommer ifrån. ”Man kan se 

skillnader hos elever från de olika grundskolorna vilka moment de arbetat mer med.” 

Arbetssätten verkar ligga långt tillbaka i skolkulturen och verkar vara beständiga. Lärarens 

erfarenhet är att elever från de mindre skolorna är mer studieinriktade än elever från större 

skolor. Däremot har elever från de större skolorna lättare att diskutera och argumentera.  
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Fråga 3. Har ni lokala betygskriterier för Ditt ämne? 

 

Svenska:  

Vi har nätverksträffar i ämnet svenska. Det är lärare från förskolan till gymnasiet som 

diskuterar kursplaner och mål. Träffarna hjälper dem att bygga på elevernas kunskaper från 

stadie till stadie, ett försök att hitta den ”röda tråden”. ”Vi har träffats sex gånger under två 

år, och de är tänkt att dessa ska leda till gemensamma betygskriterier så småningom.” 

Läraren har själv konkretiserat kursplanen för svenska A, genom att förtydliga de olika 

momenten med så kallad ”poängjakt”. Detta ger eleven större frihet att arbeta mot målen, som 

de sedan utvärderar tillsammans.  

 

Matematik: 

Läraren har tillsammans med lärarkollegier i ämnet gjort lokala betygskriterier. 

Kurslitteraturen är uppdelad på ett tydligt sätt som eleverna lätt följer och det stämmer 

överens med de lokala kriterierna. 

 

Samhällskunskap och historia: 

De har skrivit betygskriterier över vissa ämnesområden. Inför större moment, exempelvis 

rapporter, har de skrivit tydliga betygskriterier. ”I vanliga fall informerar jag muntligen 

eleverna om vad som krävs för ämnet.” 

 

Fråga 4. Har ni någon kontakt med grundskolorna i kommunen? 

 

Svenska: 

De har övergångskonferenser med grundskolans lärare, vid elevernas övergång från 

grundskola till gymnasieskola, där de diskuterar elevernas förutsättningar för de kommande 

studierna.  

 

Matematik:  

Lärarna har nätverksträffar som har pågått i två år. Där jobbar de tillsammans med personal 

från förskolan till gymnasiet för att stärka likvärdigheten i matematikkunskaperna. Lärarens 

önskan skulle vara att grundskolan, i slutet av höstterminen i år nio, genomför ett diagnostest 

som ger eleverna en chans att mäta sina kunskaper och ha möjlighet till att förbättra sina 

resultat. Detta skulle även ge eleverna en större insikt vid valet till gymnasieprogram.  



 46

Samhällskunskap och historia 

De hade inte kontakt med grundskolan i någon större utsträckning.  

 

Sammanfattning av intervjuerna 

Lärarna ser en tydlig skillnad på elevernas kunskaper beroende på vilken skola de kommer 

ifrån. De relaterar till olika skolkulturer som finns i kommundelarna. Orsaker på skillnader 

kan också vara vilka lärare som undervisat och vilken erfarenhet de har. De visar sig på olika 

moment i ämnet de lagd tyngdpunkten på. Elever från de mindre skolorna har bättre 

studiemiljö och är mer studieinriktade men de ser en risk att på mindre orter kan de sociala 

förhållandena kan påverka betygssättningen. Däremot har elever från större klasser lättare att 

diskutera och argumentera. En del lärare ingår i lokala nätverk där de träffas och diskuterar 

ämnets ”röda tråd” från förskola till gymnasieskola.  

 

6. Diskussion 
 

6.1 Undersökningens tillförlitlighet 

 

6.1.1 Validitet och reliabilitet  

 
Med validitet menas om den undersökning man gjort verkligen mäter det som den avser mäta. 

Den härleder till sanningen och riktigheten i det som yttras.56 I den kvantitativa delen kan 

statistiken anses som trovärdig eftersom den är tagen ur skolans betygskataloger. Under 

intervjuerna kan det ha förekommit att någon lärare inte svarat sanningsenligt. En anledning 

kan vara att det sanningsenliga svaret inte överensstämmer med hur en lärare förväntas arbeta. 

Det kan även vara så att någon fråga misstolkas eller felformulerats eller att vi tolkat svaren 

av intervjufrågorna och enkäterna på felaktigt sätt.  

 

Med reliabilitet menas hur tillförlitligheten är och hur korrekt mätningarna är gjorda.57 

Reliabiliteten styrks i den kvantitativa delen genom att undersökningen spridits och omfattar 

flera årsklasser där elevernas betyg från grundskolan följts upp av deras betyg i 

gymnasieskolan. En svaghet i vår studie kan vara att det var många som avstod att svara och 

en ville inte ens delta i undersökningen. De som svarade hade inte svarat så utförligt och 

                                                           
56 Kvale, s 215, 1997 
57 Ibid, s 207-209 
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svarade med en känsla av förpliktigande. Det kan vara svårt för en lärare att öppna sig i 

intervjun kring dessa frågor. Lärare kan känna sig utlämnade med de uppställda kraven med 

betygsbedömning i referens till för eleven kända mål och kriterier. Den utformningen som 

mål och kriterier har, kan göra lärare osäkra på hur dessa ska tolkas och konkretiseras vid 

betygssättning. Sammantaget kan detta medföra att lärare är obenägna att öppet redovisa hur 

och på vilka grunder betyg sätts. Tidpunkten var inte heller så lämplig då den skedde under 

höstterminens betygssättning och många lärare var stressade. Vi skulle ha kunnat använda en 

annan metod att undersöka grundskollärarnas inställning genom att exempelvis intervjua dem, 

vilket möjligtvis skulle ha gett en mer nyanserad bild av problemet.  

 

Frågorna vi ställde till gymnasielärarna var formulerade så att vi kunde få ett svar på frågan 

om det finns en likvärdighet i betygssättningen av elever från grundskolan. Vi var inte 

intresserade av likvärdigheten i deras betygssättning inom gymnasiet, utan hur deras 

kunskapssyn överensstämmer med grundskolans  

 

6.2. Resultatdiskussion 
 
Diskussioner om likvärdigheten i betygssättning är alltid en aktuell fråga. Under perioden som 

vi arbetat med uppsatsen har massmedia uppmärksammat problemet många gånger. Bland 

annat hade Lärarnas tidning en artikel ”Snåla betyg en del av kulturen”, som dock inte är en 

vetenskaplig artikel. De hade besökt två skolor - en ”snål” och en ”snäll”. Lärarna på en skola 

ansåg sig vara stolta över sina snåla betyg, det var positivt att eleverna har svårt att få höga 

betyg. Enligt artikeln var det första gången i fjol som en gemensam studiedag om betyg hållits 

för högstadieskolorna i Gävle. ”Kanske beror det på att betyg är ett mycket känsligt kapitel.” 
58 

I sporadiska samtal med andra lärare/rektorer har vi fått vetskapen om att kommunen inte 

lyckats med det lokala arbetet med betygskriterier så väl. De anser att det är ett långvarigt 

projekt som måste fortgå kontinuerligt. I vissa ämnen har arbetet påbörjats flera gånger men 

aldrig lett till dokumenterade kriterier. En av orsakerna har varit att lärarna inte har kunnat 

komma överens om dessa. Frågorna har varit: Vad ska tas med i kriterierna? Vems sätt att 

bedöma är riktigt? Varifrån får vi tiden att träffas på dessa nätverksträffar?  

 

                                                           
58 Lärarnas tidning nr 21, 2005 
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I vår undersökta kommuns skolor är meritvärdet bland de högsta i landet enligt den nationella 

betygstatistiken. En anledning till de goda betygen kan vara behöriga lärare med lång 

erfarenhet inom yrket. En ytterligare orsak kan vara de förhållandevis små 

undervisningsenheterna som finns i grundskolorna. Elever kan få bättre individanpassad 

undervisning, lärare har lättare att upptäcka brister hos eleverna och hjälpa dessa. 

 

Vår undersökning av betygstatistiken visar att det skett en försämring av elevernas betyg från 

grundskolan till gymnasiet. Den största förändringen sker i betyget MVG. Orsaken till detta 

kan bero på att kunskapssynen och betygsbedömningen är olika inom kommunens skolor. När 

eleverna börjar vid gymnasieskolan kan deras betygssänkning orsakas av att eleverna hamnar 

i större klasser och detta påverkar resultaten negativt. 

 

Stödet och tilliten till nationella prov anses av en del lärare som betydelsefullt vid 

betygssättning. En förklaring är att vid mindre skolenheter, där antalet lärare i ämnet är få, 

sägs det vara svårt att erhålla en tillräckligt nyanserad bild av kraven i mål och kriterier. Man 

anser också att de nationella proven ”täcker av” det kunnande eleven ska ha uppnått under 

grundskoletiden. De nationella proven ger också läraren stöd i form av opartisk bedömning 

som ger läraren en objektiv bild om exempelvis relationen mellan lärare och elev inte varit 

god.  

 

Ett nytt betygssystem måste ta tid att implementera. Det är inte färdigutvecklat utan måste 

bearbetas en längre tid för att få det att fungera. Nya kvaliteter i kunnandet hos eleverna ska 

bedömas. Lärarna ska vara förvaltare och verkställare av statens uppdrag av att betygssätta 

elevers kunskaper. Tidskrävande diskussioner krävs för att klargöra de ”luddiga” kriterierna 

som är fastställda nationellt. Ofta blir resultaten av de lokalt dokumenterade kriterierna 

undermåliga dokument som inte kan användas. Dessa kan ses som ett ”spel för galleriet”. 

Lärare kan känna en frustration över betygssystemet som leder till en ovilja att engagera sig i 

det lokala kursplanearbetet. Det är svårt för en lärare att bedöma och skilja mellan fakta- 

förståelse eller erfarenhetsgrundande kunskaper, vilket är en situation som de ofta hamnar i.  

Ansvaret på lärarna är enormt, när de ibland ska kunna bedöma 100 individuella elevers 

kunskaper och betygssätta detta.  

 

Genom intervjuerna kunde vi utläsa att lärarnas värdering av kunskap kan vara olika. 

Exempelvis har en lärare i en skola arbetat mycket med grammatik i svenska och gett eleven 
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goda faktakunskaper om detta. Däremot har inte lika mycket tid ägnats åt att exempelvis läsa 

litteratur och få en god förståelse för språket eller eleven har inte fått träna sig att inför klassen 

redovisa olika arbeten. När de sedan kommer till gymnasieskolan anser den läraren att elevens 

kunskaper i svenska är bristfälliga och betygssätter eleven utifrån detta eftersom läraren 

värderar litteraturkunskap och muntliga framföranden vara viktigare än grammatiska 

kunskaper. I samhällskunskap är lärarens värderingar av olika kunskaper avgörande vid 

betygssättning, eftersom kriterierna är vida och diffusa.  

 

Trots att social kunnighet inte ska betygssättas vare sig samarbetsförmåga, intresse, närvaro, 

kreativitet, engagemang, noggrannhet eller ansvar, enligt Bengt Selgeheds doktorsavhandling 

”Ännu icke godkänt”, så finns en risk att en del lärare ser det naturligt att väga in elevens sätt 

i betygssättningen. De anser att elevens positiva beteende måste uppmuntras, så att eleven 

känner sig motiverad att prestera bättre resultat i fortsättningen. 59 

 

Det vi upptäckt av undersökningen är att trots Lpo-94 har varit gällande i över tio år med 

målet om lokala betygskriterier visar sig än idag vara mycket bristfälliga inom hela landet. 

Det är skolledningens ansvar att se till att detta åtgärdas. Det har visat sig vara svårt att skriva 

ner lokala betygskriterier, försök har gjorts inom vissa ämnen och skolor som dessvärre inte 

resulterat i någon dokumentation. Att tillsammans skapa lokala kriterier skulle bidra till att 

eleverna skulle få ett mer likvärdigt betyg och ha likvärdiga kunskaper då de börjar vid 

gymnasieskolan. 

 

Vi kan konstatera att betygsbedömning inte alltid är rättvis och likvärdig eftersom det finns 

alltför stora brister i kriterierna vilket ger lärarna olika tolkningsmöjligheter. Det verkar inte 

bli någon förbättring inom den närmaste framtiden eftersom utbildning i betygsbedömning 

och betygssättning inte ges i den nya lärarutbildningen i den omfattning det skulle behövas. 

                                                           
59 Selghed, 2004 
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Som nyexaminerade lärare kan vi intyga detta. Vi hoppas att skolorna ska prioritera arbetet 

med likvärdigheten i betygen eftersom det har stor betydelse för elevernas framtid och vi har  

detta betygssystem gällande idag som vi måste rätta oss efter. 

 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Vi tycker det vore intressant att undersöka elevernas insyn, förståelse och medverkan i 

betygssättning. Detta kunde vara ett förslag till fortsatt forskning eftersom eleverna är de som 

blir utsatta om betygsbedömningen inte är likvärdig. 

 



 51

 

7. Käll- och litteraturförteckning 
 

7.1 Tryckta källor 

 
Backman, Jan (1998). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur: Lund  
ISBN:91-44-00417-6 
 
Carlgren, Ingrid. (1994). Kunskap och lärande. I Skolverket: Bildning och kunskap. Särtryck 
ur Skola för bildning. Stockholm: Tryckeri Balder AB 
ISBN 91-88372 -80-4 
 
Egedius, Henry. (1995). Kunskapsrelaterade betyg. Kristianstads Boktryckeri AB. 
ISBN 91-40-61888-9 
 
Korp, Helena (2003). Kunskapsbedömning –hur, vad och varför. Myndigheten för 
skolutveckling. Kalmar: Lenanders grafiska AB. 
ISBN 91-85128-05-8 
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund 
ISBN 91- 44-00185-1 
 
Liljeqvist, Kurt. (1999). Skola och samhällsutveckling. Studentlitteratur. Lund 
ISBN 91-44-00469-9 
 
Linde, Göran. (2003). Kunskap och betyg. Studentlitteratur. Lund 
ISBN 91-44-03006-1 
 

Myndigheten för skolutveckling, Kompetensutveckling av lärare och bedömning och 
betygsättning. Slutrapport 2004-11-29 s 11. Dnr: 2003:721 
 
Myndigheten för skolutveckling. Nationell skolutveckling – att prioritera och fokusera. 2005. 
 

Korp, Helena (2003). Kunskapsbedömning –hur, vad och varför. Myndigheten för 
skolutveckling. Kalmar: Lenanders grafiska AB. 
ISBN 91-85128-05-8 
 
 
Måhl, Per. (1998). Vad krävs nu!. Stockholm. Erlanders Graphic systems. 
ISBN 91-7656-428-2 
 
Proposition för gymnasiet Prop 1992/93:250 
 
Richardson, Gunnar. (1999). Svensk utbildningshistoria. .Studentlitteratur. Lund: 
ISBN 91-44-01019-2 
 



 52

Selghed, Bengt. 2004. Ännu inte godkänt. Doktorsavhandling i Pedagogik. Reprocentralen, 
Lärarutbildningen. Malmö 
ISBN 91-85042-12-9 
 
Skolverkets allmänna råd 2004. 2005. Allmänna råd och kommentarer: Likvärdig bedömning 
och betygsättning. Ljungbergs Tryckeri. ISBN 91-85009-60-1 
 
Skolverket 2003. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, huvudrapport 1 och 2. 
 
Skolverkets rapport 2005, Beskrivande data 2005.  
 
Trost, Jan (2001) Enkätboken. Studentlitteratur. Lund: ISBN 91-44-01816-9 
 
 
Utbildningsdepartementet (1999).Läroplan för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen 
och fritidshemmet Lpo 94. Graphium Västra Aros. 
ISBN:91-38-31413-4 
 
 

7.2 Internet 
 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/52/49/. Grundskolan tabell 4. xls. Besökt: 2005-12-11 
 
http://www.mah.se/templates/Page____10921.aspx. Selghed, Risk att betygssystemet leder 
till orättvisa betyg, Besökt: 2005-11-25 
 
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062  Besökt: 2005-11-25 
 
http://www.skolverket.se/sb/d/1294 Besökt: 2005-11-25 

 

6.7 Tidningar 

 
Lärarnas Tidning 21(2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/52/49
http://www.mah.se/templates/Page____10921.aspx
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062
http://www.skolverket.se/sb/d/1294


 

Bilagor 

 
Bilaga 1    Pajala den 12 december 2005 
 
 
 
Samtycke till enkät undersökning 
 
Vi går lärarutbildning vid Luleå Tekniska Universitet, och håller på att göra ett examensarbete 
om ”Likvärdiga betyg” i ämnena svenska, matematik, historia och samhällskunskap. Vi har 
inriktning historia/samhällskunskap och utbildar oss till gymnasielärare och lärare för senare 
år. 
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga privata data som identifierar 
undersökningspersonerna kommer inte att redovisas. Vid redovisning av intervjuerna kommer 
namn och identifierande drag att förändras. Varken kommunen eller skolorna kommer att 
namnges, det är inte det som är det relevanta för undersökningen. Syftet med undersökningen 
är förhoppningsvis att kunna ge en översiktlig bild över likvärdigheten i betygssättningen, 
men även undersöka kunskapssynen mellan de olika skolorna i kommunen jämfört med 
gymnasieskolan.  
 
Vi har tittat på betygsstatistik från grundskolornas slutbetyg och jämfört dessa med 
gymnasiebetygen från år 1. Utifrån denna statistik kommer frågor att ställas.  
 
Undersökningens resultat – i form av C-uppsats i Pedagogik – kommer även att finns 
tillgängligt på Internet, dock utan uppgift om berörda skolor eller personer.  
 
 
Samtycker du enligt ovanstående information, så meddela detta snarast, senast 
onsdagen den 14 december till mailadress: 
 
bri00ter@edu.pajala.se 
 
 
Därefter kommer vi att maila dig frågeformuläret och du får välja om du vill svara på detta via 
mail, telefon eller att vi besöker dig personligen. 
 
Vi hoppas att Ni vill medverka för att hjälpa oss i forskningsarbetet och vi eftersträvar att få  
enkät/intervjuer underlaget klar innan jullovet.   
 
 
TACKAR PÅ FÖRHAND! 
 
Hälsningar 
 
Britt-Inger Fagervall,  brifag-2@student.ltu.se 
Ester Salomonsson-Juuso, estsal-1@student.ltu.se 
Britta Tervaniemi, briter-0@student.ltu.se 

mailto:bri00ter@edu.pajala.se
mailto:2@student.ltu.se
mailto:1@student.ltu.se
mailto:0@student.ltu.se


 
Bilaga 2    Pajala den 14 december 2005 
 
 
Samtycke till intervju undersökning 
 
Vi går lärarutbildning vid Luleå Tekniska Universitet, och håller på att göra ett examensarbete 
om ”Likvärdiga betyg” i ämnena svenska, matematik, historia och samhällskunskap. Vi har 
inriktning historia/samhällskunskap och utbildar oss till gymnasielärare och lärare för senare 
år. 
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga privata data som identifierar 
undersökningspersonerna kommer inte att redovisas. Vid redovisning av intervjuerna kommer 
namn och identifierande drag att förändras. Varken kommunen eller skolorna kommer att 
namnges, det är inte det som är det relevanta för undersökningen. Syftet med undersökningen 
är förhoppningsvis att kunna ge en översiktlig bild över likvärdigheten i betygssättningen, 
men även undersöka kunskapssynen mellan de olika skolorna i kommunen jämfört med 
gymnasieskolan.  
 
Vi har tittat på betygsstatistik från grundskolornas slutbetyg och jämfört dessa med 
gymnasiebetygen från år 1. Utifrån denna statistik kommer frågor att ställas.  
 
Undersökningens resultat – i form av C-uppsats i Pedagogik – kommer även att finns 
tillgängligt på Internet, dock utan uppgift om berörda skolor eller personer.  
 
Frågor vi kommer att ställa vid intervjun är bland annat: 
 
 

1. Hur är elevernas kunskaper när de kommer till gymnasieskolan? Är de olika beroende 
på vilken skola i kommunen de kommer ifrån? Vad kan de bero på? 

2. Anser Du att betygsbedömning är likvärdig? 
3. Har Ni lokala betygskriterier för Ditt ämne? 

 
 
Samtycker du enligt ovanstående information, så meddela detta snarast, senast fredagen  
den 16 december till mailadress: 
 
bri00ter@edu.pajala.se 
 
Vi hoppas att Ni vill medverka för att hjälpa oss i forskningsarbetet och vi eftersträvar att få 
intervjuer underlaget klar innan jullovet.   
 
 
TACKAR PÅ FÖRHAND! 
 
Hälsningar 
 
Britt-Inger Fagervall,  brifag-2@student.ltu.se 
Ester Salomonsson-Juuso, estsal-1@student.ltu.se 
Britta Tervaniemi, briter-0@student.ltu.se

mailto:bri00ter@edu.pajala.se
mailto:2@student.ltu.se
mailto:1@student.ltu.se
mailto:0@student.ltu.se


 

Bilaga 3 

Enkätundersökning av likvärdigheten i betygsbedömning. 

 
 

1. Hur förhåller du dig till Lpo 94? 
 
 

2. Hur gör du dina bedömningar av elever vid betygssättning? Vilka kriterier följer du?  
 
 

3. Får Du som lärare i kommunen möjlighet till att träffas och diskutera ämnets upplägg, 
innehåll, målet med kursen? Vad skulle ett sådant samarbete leda till? Vems är 
ansvaret för att sådana träffar sker? 

 
 

4. Har Ni gjort lokala tolkningar av kursplaner i ditt ämne inom kommunen? Hur är det 
dokumenterat?  

 
 

5. Känner du att du behöver mer utbildning i betygsbedömning? Hur skulle du önska att 
den kompetensutvecklingen skulle ske?  

 
 
6. När upplyser Du eleverna om kriterierna. Vid terminens början, före varje moment 

eller vid något annat tillfälle? Hur gör Du det?  
 
 

7. Vilken betydelse har de nationella proven vid din betygsbedömningen? 
 

 
8. Har Du kontakt med gymnasieskolans lärare i ditt ämne? Varför? 

 
 
 
Vi tacksamma över Din medverkan på enkätundersökningen! 
 
 
Svara gärna via mail och skicka den till oss senast måndagen den 19 december 2005  till: 
bri00ter@edu.pajala.se 
 
Vill du svara på annat sätt så meddela detta.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Britt-Inger Fagervall 
Ester Salomonsson-Juuso 
Britta Tervaniemi 

mailto:bri00ter@edu.pajala.se
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