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Sammandrag 

 

Detta arbete handlar om betyg och bedömning i grundskolan. Vilka betygssystem som funnits 

och finns i grundskolan samt deras fördelar respektive nackdelar. Syftet med detta arbete är 

att jag vill ta reda på hur de olika betygssystemen fungerat sedan grundskolan startades till hur 

vi har det idag samt vad som troligen väntar i framtiden och vilka förändringar skolan står 

inför. Mitt huvudresultat är att litteraturen och de aktiva och de pensionerade lärarna har en 

relativ likartad bild avseende fördelar och nackdelar med betyg. Men från vilken årskurs 

betyg bör delas ut har alla de intervjuade lärarna en egen uppfattning om. Den metod jag har 

använt mig av för att komma fram till mitt resultat är en litteraturstudie med både tryckta och 

elektroniska källor där jag har jämfört de olika forskarnas uppfattning om betyg och 

bedömning i skolan. Jag har även gjort en kvalitativ undersökning där jag intervjuade två 

aktiva och två pensionerade lärare om deras uppfattning och åsikter om betyg och bedömning. 

Min slutsats är att betyg och betygssystem är ett känsligt ämne att diskutera och att det inte 

finns någon optimal lösning för hur det ska se ut och fungera så att alla elever ska få en rättvis 

bedömning över vad de har presterat. För vidare studier inom ämnesområdet kan regeringen 

och Skolverket granskas om hur de tänkt genomföra det nya betygssystemet och hur 

införandet kommer att tas emot i skolan av både lärare och elever.  

 

Fyra nyckelord:  

Bedömning, betyg, fördelar och nackdelar.  
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Abstract 

 

This report deal with grades and evaluation in intermediary school, which grading systems 

has been and is used in intermediary school and their benefits and disadvantages. The purpose 

with this report is to find out how the different grading systems has functioned since the 

beginning of the Swedish intermediary school to present day and speculate what the future 

will show considering the changes the Swedish school in general is facing. My main result is 

that the literature and the teachers, both retired and active, share the same view regarding the 

pros and cons with grading. When it comes to the matter of in which class should initiate, all 

the approached teachers has different opinions. The procedure which I used to get my results 

includes a literature analysis about grading and evaluation, covering both printed and 

electronic sources, where I have compared the views of the different scholars. I have also 

made a high-quality study in which I have interviewed two active and two retired teachers to 

get their point of view regarding the subject. My conclusion is that grading and evaluation is a 

very sensitive subject to discuss, and it contains no optimal solution of how grades should 

look like and function to give every student a fair assessment of their achievements.  

 

For keywords: 

Benefits, disadvantages, evaluation, and grading. 
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1. Inledning 

Det här arbetet handlar om varför det ska finnas betyg, vilken funktion de utgör samt vilka 

olika betygssystem som funnits i grundskolan. Det finns även en analys och sammanfattning 

av intervjuer som gjorts med pensionerade och aktiva lärare om deras syn och uppfattning 

angående betyg i grundskolan.  

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till detta ämnesval om betyg och bedömning på mellanstadiet är att jag känner att 

det är ett högst relevant ämne då vi precis har haft ett riksdagsval här i Sverige, den 19 

september 2010. Där Alliansen tog upp i sin valrörelse ett förslag om att elever i grundskolan 

redan ska få betyg i årskurs sex. Nu blev det ingen majoritetsregering så det visar sig vad som 

händer med detta förslag. Då de rödgröna i sin valkampanj hade ett förslag om att ha betyg 

från årskurs sju och Sverige demokraternas förslag innebär betyg från årskurs fyra. 

 

Skolverket har tillsammans med regeringen även tagit fram ett förslag på hur ett nytt 

betygssystem kan komma att se ut i grundskolan, med betygsskalan A-F. Jag vill därför sätta 

mig in i det nya betygssystemet och se vad det finns för fördelar respektive nackdelar med det 

och vilka förändringar det medför, vad betygen kan ha för inverkan på barnet. Vidare vill jag 

även ta reda på Sveriges betygshistoria från det att grundskolan startades år 1962 till hur 

betygssystemet ser ut idag, hur betygen har utvecklats genom åren.    

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att jag vill ta reda på hur betygssystemet i Sverige har sett ut och 

fungerat i landet från grundskolans bildande år 1962 och fram till idag. Vilka fördelar 

respektive nackdelar det finns med betyg och de olika betygssystemen som funnits. Jag vill 

jämföra vad litteraturen säger gentemot vad aktiva och pensionerade lärare har för uppfattning 

om betyg och bedömning. Vidare vill jag ta reda på vilka förändringar som skolan står inför i 

framtiden och hur det nya betygssystemet kan komma att se ut.  
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1.3 Frågeställningar 

De frågor som jag kommer att besvara i detta arbete är följande: 

• Hur har betygsystemet i grundskolan sett ut genom åren, från att det infördes år 1962 

till idag? 

• Vilka fördelar och respektive nackdelar finns det med betygsättning på låg- och 

mellanstadiet?  

• Hur kan betygsystemet komma att se ut i grundskolan i framtiden? 

 

1.4 Disposition 

Detta arbete är uppdelat på fem olika kapitel där del ett är en inledning som tar upp min 

bakgrund till ämnesvalet, mitt syfte och mina frågeställningar. Del två är en metod del där jag 

tar upp vilket tillvägagångssätt och metoder jag använt mig av vid skrivandet av arbetet samt 

mina avgränsningar och källkritik. Litteraturgenomgång är del tre och handlar om betygens 

historik samt de olika fördelarna och nackdelarna det finns med att ha betyg. I del 

fyrapresenterar jag det resultat som jag fått fram genom mina intervjuer med aktiva och 

pensionerade lärare. I femte och avslutande delen är det en diskussion där jag diskuterar de 

olika resultat som jag fått fram genom litteraturen och intervjuerna.  
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2. Metod 

Här redogör jag för vilket tillvägagångssätt och metoder som jag använt mig av vid skrivandet 

av uppsatsen. Hur jag valt ut litteraturen, vilka avgränsningar jag gjort i arbetet samt hur jag 

genomförde min kvalitativa undersökning.    

 

2.1 Val av litteratur 

Jag valde att studera andra examensarbeten inom mitt ämnesområde, nämligen betyg och 

bedömning som var utgivna runt om i Sverige från olika år. Dessa arbeten behandlade betyg 

och bedömning på ett eller annat sätt och när jag läste arbetena och fastnade för några fakta 

som kändes relevanta för mitt arbete, jag valde sedan att studera original källan/referensen. 

Därefter valde jag ut vissa faktabitar av vad forskaren/forskarna skrivit som kändes mest 

relevant för mitt arbete då det finns väldigt mycket litteratur och fakta skrivit om mitt 

ämnesval. Jag har även valt att studera vilka forskare som oftast återkom i litteratur angående 

mitt ämnesval och bland annat Henry Egidius var ett återkommande namn med flera relevanta 

böcker, bland annat Kunskapsrelaterade betyg och Bedömning betygssättning utvärdering 

som jag har haft stor hjälp av i mitt arbete. Jag har även använt mig av elektroniska källor för 

att få tag på den nyaste informationen angående det kommande betygssystemet och vad de 

olika riksdagspartierna hade för valkampanjer.  

 

2.2 Avgränsningar 

Jag har valt att enbart undersöka vårt betygssystem från det att grundskolan startade i Sverige. 

Jag har lagt fokus på grundskolans tidigare år då det är i de åldrarna jag själv kommer att vara 

verksam i. Jag kommer enbart titta på hur betygsystemen sett ut nationellt och inte hur det 

fungerat i olika kommuner. Jag har intervjuat fyra lärare, två pensionerade och två verksamma 

och de har varit verksamma på samma skola.   

 

2.3 Val av forskningsmetod 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att gör en undersökningen utifrån en 

kvalitativ metod i form av intervjuer. Med hjälp av metoden vill jag koppla samman det jag 

fått fram via litteraturen om betyg med hur betygen uppfattas av aktiva och även pensionerade 

lärare på fältet.  

6 
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De frågor som jag har formulerat har jag gjort med hänsyn till etiska regler och frågorna 

måste kunna anpassa till den intervjuades tankar, upplevelser och åsikter påverkar både frågor 

och följdfrågor samt tolkningen och bearbetningen av svaren.1   

 

2.3.1 Urval och missivbrev 

Jag började med att göra ett urval om vilka lärare jag skulle intervjua och valde att samtala 

med olika lärare som är eller har varit verksamma på samma skola. Jag valde två lärare som är 

pensionerade och två tycken som är aktiva. Innan jag tog kontakt med de olika lärarna valde 

jag att skriva ett missivbrev2 där jag informerade om mitt syfte med intervjuerna, vad 

intervjumaterialet skulle användas till och att det var helt frivilligt att delta. Jag informerade 

även att personerna kunde avbryta intervjun när som helst och att samtliga som jag 

intervjuade skulle vara anonyma. Jag skrev även med att den insamlade informationen enbart 

skulle användas i mitt arbete.  

 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden är den primära metoden inom examensarbetet för lärarutbildningen 

för att få fram den information som personen vanligen söker.3 Metoden innehåller mycket 

flexibilitet och dynamik och ger på så vis ett stort utrymme för variationer.4 I den kvalitativa 

intervjun är endast frågeområdena bestämda då frågorna kan variera från intervju till intervju 

beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter den lyfter fram. Syftet med denna 

metod är att jag som intervjuare ska få så uttömmande svar som möjligt. Det är viktigt att 

tänka på att frågorna som ställs måste ge möjlighet till att den som blir intervjuad kan få fram 

allt den har på hjärtat. Det är även viktigt att tänka på att som intervjuare verkligen lyssna och 

försöka förstå vad den intervjuade säger.5   

                                                 
1 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, Liber förlag, 2007) s.272 
2 Se bilaga 2 
3 Bo Johansson och Per Olov Svedner Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och språklig 
utformning (Uppsala, X-O Graf tryckeri AB, 2006) s. 42-43 
4 Jan Backman Rapporter och uppsatser (Lund, Studentlitteratur, 1998) s.50 
5 Johansson och Svedner s. 42-43 
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2.3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerande intervjuer vid insamlandet av information. 

Med semistrukturerad intervju menas att jag utgått från ett visst tema och specifika frågor som 

jag ville få svar på, men att informationen har haft möjlighet fritt utveckla olika resonemang. 

Denna intervjuform är öppen och flexibel och passade därför bra in på min undersökning då 

jag vill få veta aktiva och pensionerade lärares uppfattning och åsikter om betyg i 

grundskolan.6  

 

Intervjuerna genomfördes hemma hos de pensionerade lärarna och på de aktiva lärarnas 

arbetsplats, då det var de ställena som de själva föreslog. Då intervjuerna kunde genomföras i 

avskilda utrymmen ansåg jag inte att det var något problem. Vid mina intervjuer använde jag 

mig av en intervjumall7 som låg till grund för samtalet. Jag valde att spela in intervjun 

samtidigt som jag förde anteckningar och ställde följdfrågor till det personen sagt.  

Efter varje intervju satt jag mig ner och lyssnade av intervjun samtidigt som jag skrev ner 

svaren på datorn.    

 

2.3.3 Reliabiliteten 

Reliabiliteten handlar om mätnoggrannheten hos de intervjuade,8 om att jag har samlat in allt 

material på samma sätt. Till alla de fyra intervjuer har jag använt mig av samma frågor och 

med samma upplägg, men svaren har varierat mellan de intervjuare då de ibland i sina svar på 

ena frågorna även besvarat vissa av de följande frågorna. Mina intervjufrågor täckte upp alla 

mina tre frågeställningar på ett eller annat sätt. Men på exempelvis min fråga som löd, vilken 

är din åsikt om betyg? Besvarade vissa av de intervjuade även frågorna som handlade om 

betygs ska finnas överhuvudtaget och vilka konsekvenser betyg kan medföra för barnet. Jag 

anser ändå att min reliabilitet är hög och trovärdig.  

 

 

 

                                                 
6 Margor Ely Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken (Lund, Studentlitteratur, 1993) s. 65 
7 Se Bilaga 1 
8 Johansson och Svedner s. 108 
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2.3.4 Validiteten  

Det resultatet som jag fick fram genom mina intervjuer var det resultat som jag hade förväntat 

mig. Då jag valde att intervjua lärare som jobbat under olika tidsepoker i skolan hade de även 

olika uppfattning om vad som var bra respektive dåligt med betyg. Mitt resultat skulle mycket 

troligen inte bli exakt det samma om jag skulle göra om intervjuerna om jag istället hade valet 

exempelvis fyra aktiva lärare och lärare från olika skolor och kommuner, då mina frågor 

handlade om lärarnas personliga åsikter och uppfattningar om betyg. Alla personer formulerar 

sig på olika sätt och vis men jag tror att själva tanken angående betyg skulle bli liknande.  

 

2.4 Källkritik 

Till min litteraturundersökning har jag haft stor nytta av böckerna Kunskapsrelaterade betyg 

och Bedömning betygsättning utvärdering som är skrivna av Henry Egidius som har varit 

lektor i pedagogik och ämnesmetodik vid Lärarhögskolan i Malmö. Samt boken Bakom 

betygen, debatt och fakta om skolans bedömning av Mats Nilsson har varit väldigt givande när 

det gäller att hitta information angående betygens historik. Fast att boken är skriven år 1977 

kändes den fortfarande väldigt relevant i mitt ämnesval. Jag har även använt mig av 

elektroniska källor och då har jag haft störst nytta av skolverkets hemsida där mycket relevant 

och uppdaterad information fanns att få tag på.  
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3. Forsknings och litteraturgenomgång 

Här presenterar jag betygens införande i grundskolan hur de olika betygssystemen sett ut och 

förändrats vid införandet av de olika läroplanerna. Samt vad det finns för anledning till att vi 

har betyg i skolan och betygens fördelar respektive nackdelar.  

 

3.1 Betygens historia  

3.1.1 Betygen och den allmänna folkskolans uppkomst 

Under medeltiden var det kyrkan som ansvarade för undervisningen. Det var föräldrarna och 

dopfaddrarna som hade som ansvar och skyldighet att lära ut kristendomskunskap till barnen. 

Prästerna kontrollerade sedan att barnen kunde sin kristendomskunskap vid bikten när de vid 

7 till 14 års ålder fick börja gå i kyrkan. Bikten var de första proven barn hade i Sverige, det 

delades dock inte ut några betyg.9 Under 1600-talet när Luthers katekes kom till Sverige 

dominerade den länge undervisningen, den bestämde vad som skulle läras ut och vad som var 

relevant att veta. Kravet på en religiös fostran ökade markant och prästerna började med 

regelbundna husförhör. De gick runt i byarna och besökte alla familjer och förde skriftlig 

statistik över varje familjemedlems kunnighet. Varje enskild präst hade dock ett eget 

betygssystem, men dessa anteckningar anses vara de allra första betyg som funnits och delats 

ut i Sverige. Under 1700-talet började prästerna att använda sig av centralt utgivna mallar för 

att bedöma hur husförhöret gick, på så vis fick alla mer en likvärdig bedömning av sin 

kunskap.10   

 

Under 1800-talet hade politikerna diskussioner om det skulle införas en allmän folkskola eller 

inte. De liberala politikerna ansåg att staten borde ge alla barn en viss elementär utbildning i 

flera olika ämnen, medan de konservativa politikerna motsatte sig detta, de tyckte att det var 

varje hems uppgift att undervisa sina barn. Om det nu skulle införas en allmän folkskola 

skulle den i så fall enbart undervisa barnen i kristendomskunskap. Anledningen till att de 

konservativa politikerna inte ville införa någon allmän folkskola var för att de uppfattade det 

som farligt för samhällets lugn och ordning att undervisa i kunskaper utöver de religiösa 

kunskaperna.11  

                                                 
9 Mats Nilsson Bakom betygen, debatt och fakta om skolans bedömning (Malmö, Beyronds QAB, 1977) s.9-10 
10 Ibid. s. 10 
11 Ibid. s. 10 
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De konservativa politikerna fick till sist lov att ge med sig då det år 1842 utfärdades 

bestämmelser av regeringen om en allmän folkskola. Den svenska obligatoriska folkskolan 

var därmed född. En av de större anledningarna till att de liberala politikerna fick som de ville 

med den allmänna folkskolan, var att det var en kraftig befolkningstillväxt under 1800-talet 

och alla dessa människor måste tas omhand om och styras på något sätt och då blev en allmän 

folkskola en lösning på problemet.12  

 

Till en början fanns det inga betyg i den allmänna folkskolan, utan det kallades offentliga 

förhör med eleverna. År 1882 kom en bestämmelse som sa att läraren skulle ge ett 

avgångsbetyg åt barnen. Läraren fick i uppgift att fylla i ett formulär som tog upp barnets 

uppförande, ordning och färdigheter. Det dröjde ända till strax före 1900-talet innan den 

allmänna folkskolan fick en enhetlig betygsskala. Uppförandet bestämdes enligt en fyrgradig 

skala,13 se nedan: 

”A = Mycket gott 

B = Gott 

C = Mindre Gott 

D = Klandervärt ”
14
 

 

Ordningen bestämdes enligt en tregradig skala: 

”A = Mycket god 

B = God 

C = Mindre God”
15
 

 

Medan färdigheter betygsattes enligt följande:  

”A = Berömlig   

a = Med utmärkt beröm godkänd  

AB = Med beröm godkänd   

Ba = Med nöje godkänd 

B = Godkänd 

Bc = Inte fullt godkänd 

C = Underkänd”
 16 

                                                 
12 Ibid. s. 10 
13 Ibid. s. 11 
14 Håkan Andersson Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg (Lund, Studentlitteratur, 1999) s. 14 
15 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338;jsessionid=2D098227E51890A9C5BBDBE02197E66E 2010-09-13 
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3.1.2 Grundskolan föds 

Under åren 1950-1962 genomgick grundskolan en viktig försökstid. Genom ett riksdagsbeslut 

skulle den nya försöksskolan, som vi idag kallar grundskolan ta form. Den nya nio år långa 

skolan skulle nu även ersätta realskolan. Det gjordes försöks till nya undervisningsformer och 

arbetsätt i skolan. Vid ett kunskapsresultat visade det sig att den nya försöksskolan gav lika 

bra resultat som realskolan, år 1960 kom en lösning på vad som skulle hända med 

grundskolan och realskolan. Det bestämdes att årskurserna 1-6  skulle vara helt 

sammanhållna, alla barn skulle läsa samma ämnen.17 Medan barn i årskurs 7 och 8 skulle ha 

ett större antal med tillvalsämnen, inom organiserade klasser. Årskurs 9 skulle däremot delas 

upp i nio olika linjer, en gymnasieförberedande och åtta yrkesförberedande klasser.18 År 1962 

fattades ett riksdagsbeslut angående att det skulle finnas en gemensam skollag, en gemensam 

skolstadga för de olika skolformerna. Det skulle även tas fram en läroplan, det blev den första 

läroplanen i Sverige och den fick namnet Lgr62.19    

 

3.2 Läroplanen Lgr62  

3.2.1 Sveriges första läroplan 

I den nya, även den allra första läroplanen för grundskolan som funnits i Sverige som togs 

fram står det följande som mål:  

 

… målet för den nya nioåriga obligatoriska grundskolan, som det uttalats av Kungl. Maj:t 

och riksdagen, att den i samarbete med hemmen skall främja elevernas allsidiga utveckling 

samt därvid meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter.20 

 

Skolan skulle ge barnet en individuell fostran samt en social fostran även att hjälpa varje barn 

till en allsidig utveckling. Detta skulle genomföras genom att läraren skulle försöka 

uppmuntra barnets egna personliga mognad så att barnet utvecklades till en fri, självständig 

och harmoniska människa. Barnet skulle redan i skolan tränas i det sociala spelet, då varje 

barn är medlem i en familj, olika kamratkretsar samt att barnet är en samhällsmedlem.21  

 

                                                                                                                                                         
16 Nilsson s 11 
17 Sixten Marklund Skolan förr och nu. 50 år av utveckling (Arlöv, Liber utbildningsförlaget, 1984) s. 42 
18 http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/grundskola 2010-09-02 
19 http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/grundskola 2010-09-02 
20 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan s. 13 
21 Ibid. s. 13 
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Det skulle även ske fortlöpande kontroller av barnens kunskaper och det gjordes för att se om 

läraren hade ett lämpligt undervisningssätt och om barnen hade någon nytta av den kunskapen 

som läraren förmedlade.  På så vis kunde läraren även få bättre koll på om vissa barn behövde 

få extra undervisning i något ämne. Dessa kontroller gjordes exempelvis genom: muntliga och 

skriftliga redovisningar, olika föredrag, uppsatser och prov. Kontrollerna i sin tur låg till 

grund för betygssättningen.22 

 

3.2.2 Betygssystemet i Lgr62 

Betygssystemet för grundskolan var en femgradig sifferskala med grupprelaterade jämförelser 
23 även kallat relativt betygsättning24 och med grupprelaterade jämförelser/relativt 

betygsättning menas att barnets mängd och kvalitet på kunskaper och färdigheter bedöms i 

relation till hur andra barn presterat i samma kurs i övriga riket. Det betyget som barnet får på 

en kurs berättar hur skicklig han eller hon är jämfört med andra barn i samma ålder.25  

 

Den femgradiga betygsskalan såg ut som följande:  

 

1, 7%     2, 24%     3, 38%    4, 24%     5, 7% 26 

 

Med detta innebär att sju procent av alla barn som läst samma kurs i hela riket bör få en etta i 

betyg, medan 24 procent av alla deltagare bör ha en tvåa i betyg, en trea i betyg bör 38 

procent ha, fyra i betyg bör 24 procent ha i betyg och slutligen bör sju procent ha en femma i 

betyg.27 Detta betygssystem kallas även relativa betyg, då betygen baseras på prov eller 

bedömningar som avser olika kunskaper och färdigheter i de olika ämnena. Ett visst betyg på 

den relativa skalan motsvarar vissa kunskaper.28 En väldigt stor missuppfattning av detta 

betygssystem med en femgradig skala och procentsatser, var att lärare trodde dessa 

procentsatser gällde i mindre grupper, till och med i enskilda klasser och statistiskt sett 

kommer denna fördelning endast att stämma på 1 klass av 400 klasser.29 

                                                 
22 Ibid. s. 89 
23 Nilsson s.14 
24 Bengt Selghed Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis (Slovenien, Liber AB, 
2006) s. 12 
25 Henry Egidius Kunskapsrelaterade betyg (Malmö, Gleerups förlag, 1994) s. 25 
26 Ibid. s. 25 
27 Ibid. s. 25 
28 Ibid. s. 44 
29 Nilsson s. 15 
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Det står dock i Lgr62: 

 

Högsta betyg är siffran 5. Betyget 3 ges, när elevens kunnighet och färdighet bedöms som 

medelgod för den kurs det avser. Begreppet medelgod hänför sig, som framgår ovan, inte 

till den enskilda klassen eller gruppen utan till ett representativt elevmaterial. Detsamma 

gäller om spridningen på lägre och högre betygsgrader. Om klassen inte kan anses 

representativ för den elevkategori den omfattar, bör betygsmedelvärde och betygsspridning 

i samma mån avvika från vad som angivits ovan.30 

 

De ämnena som läraren skulle betygsätta i grundskolans tidigare år var följande: i årskurserna 

1, 2 och 3 gavs betyg i svenska, matematik, kristendomskunskap, hembygdskunskap/OÄ, 

musik och gymnastik. I årskurs 3 gavs även betyg i slöjd. I årskurserna 4, 5 och 6 gavs betyg i 

de tidigare nämnda ämnena svenska, matematik, kristendomskunskap, musik och gymnastik, 

samt även i ämnena teckning, slöjd och engelska. I årskurserna 4 och 5 gavs även ett 

sammanfattande betyg i ämnena samhällskunskap, geografi, historia och naturkunskap. I 

årskurs 6 gavs även ett särskilt betyg i vart av ett av ämnena samhällskunskap, geografi, 

historia och naturkunskap.31 

 

3.2.3 Anledningen till betyg enligt Lgr62 

Anledningen till att det skulle finnas betyg var för att det ansågs som ett hjälpmedel vid 

studie- och yrkesorientering men även inom grundskolan vid val av fortsatt utbildning. Ett av 

slutbetygens användning var att arbetsgivare gjorde en kvalitetsbedömning av den sökande till 

tjänsten som söktes. Betygen var även ett sätt att ge målsmännen besked om hur deras barn 

klarade av skolan. Andra funktioner som betyget hade är att det visar ett mått på hur bra 

barnet lyckats i visst ämne i relation till sina kamrater. Betygens roll var även att sporra 

barnen till att utföra arbetet så bra som möjligt. Betygen var dock inte nödvändiga i alla 

kontroller och prov av barnens kunskap. Det viktiga för läraren att tänka på att när betygen 

skulle ges ut var att betygen skulle vara objektiva i den betydelsen att barnets resultat bedöms 

på samma sätt som andra barn i samma ålder som läst samma kurs i övriga riket. Bedömning 

fick absolut inte influeras av ovidkommande synpunkter så som exempelvis uppförande och 

ordning.32    

 

                                                 
30 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan, Lgr62 (Falköping: Gummessons boktryckeri AB, 1965) s. 90-91 
31 Ibid. s. 92 
32 Ibid. s. 89 
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3.3 Läroplanen Lgr69 

3.3.1 Förnyelse av läroplanen 

År 1968 fattades ett riksdagsbeslut om att grundskolan var i behov av en ny läroplan. Då de 

nio olika linjerna, en gymnasieförberedande och åtta yrkesförberedande klasser som barnet 

kunde välja i nionde skolåret och de yrkesinriktande ämnena togs bort. Istället skulle barnen 

få i årskurs 7 till och med 9 välja på ett av fyra nya tillvalsämnen, de nya tillvalsämnena var: 

läsa ett främmande språk- tyska eller franska, teknik, ekonomi och konst.33 

 

I och med den nya läroplanen minskade antal betygstillfällen, lärarna satte nu betyg enbart i 

slutet av vårterminen i årskurs 3, 6 och 7 och i varje termin i årskurserna 8 och 9.34 I årskurs 6 

skulle läraren nu även sätta betyg i religionskunskap utöver de ämnen som läraren redan 

betygsatte, det vill säga: svenska, matematik, musik, engelska, teckning, slöjd, gymnastik, 

samhällskunskap, historia, geografi och naturkunskap. Det blev ingen förändring i årskurs 3 

gällande vilka ämnen som skulle betygsättas, utan betyg skulle fortfarande ges i alla ämnen, 

det vill säga: svenska, matematik, musik, gymnastik och orienteringsämnen/OÄ.35 Det viktiga 

för läraren att tänka på vid betygssättning var att det är en bedömning om vad barnet vid 

bedömningstillfället presterat, vad han eller hon vid det tillfället hade lärt sig. Det är dock 

viktigt att läraren hade ett antal olika bedömningsätt då de är förhållandevis ganska så lätt för 

barnet i många ämnen att memorera kunskaper och vid muntliga och skriftliga förhör 

framkommer det ganska så tydligt om vad barnet egentligen kan, vilken förståelse barnet har 

för de nya kunskaperna och färdigheterna.36   

 

Betygen skulle delas ut som tidigare i en femgradig skala där betyg 5 är det högsta som kan 

delas ut och betyg 3 delas ut när barnets kunnighet och färdighet bedöms som medelgod, man 

använde även samma procentsatser, nämligen att betyg 1 ska 7 % av samtliga barn i hela riket 

i kurser av samma slag ha, betyg 2, 24 %, betyg 3, 38 %, betyg 4, 24 % och betyg 5, 7 %.37 

Betygen i uppförande, ordning och färdigheter upphörde dock att gälla.38 

 

 

                                                 
33 Marklund s. 46 
34 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338;jsessionid=2D098227E51890A9C5BBDBE02197E66E 2010-09-13 
35 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (Stockholm, Bröderna Lagerström AB, 1970) s. 103 
36 Ibid. s. 101-102 
37 Ibid. s. 101-102 
38 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338;jsessionid=2D098227E51890A9C5BBDBE02197E66E 2010-09-13 
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3.4 Läroplanen Lgr80   

3.4.1 Betygen förändras 

När läroplanen blev förnyad år 1980 var den största skillnaden mellan de gamla läroplanerna 

Lgr62 och Lgr69 att de exakta procentsatserna för betygen togs bort. De ersattes av en 

bestämmelse som sa att fler barn skulle ha en trea i betyg än barn som hade tvåor respektive 

fyror i betyg och dessa betyg skulle i sin tur vara vanligare än ettor och femmor.39 Betygen 

skulle nu endast sättas i årskurserna 8 och 9 under både höst- och vårterminen enligt en 

femgradig skala, men som sagt utan procentsatser.40 Vårterminsbetyget skulle avse hela 

läsåret och behandla det barnet gjort under både höst- och vårterminen.41 Medelbetyget tre 

skulle gälla för samtliga barn i riket.42 Då lärare kunde vara olika generösa med sina betyg43 

fick alla skolor ett standarprov till sitt förfogande som riktningsgivare för betyget tre i ämnena 

svenska, matematik och engelska, så kallade nationella prov.44  

 

En av anledningarna till att betygen fick finnas kvar var för det fanns ibland otillräckligt med 

platser till fortsatta utbildningar i förhållande till antalet sökande. Intagningsnämnderna fick 

då lov att göra ett urval bland de sökande och då blev betygen den centrala urvalsgrunden.  

Övriga urvalsgrunder var arbetslivserfarenhet, tidigare utbildningar, rangordning av val, 

upprepad ansökan och könstillhörighet. I de flesta fallen så behövdes inget urval ske utan 

varje barn kom oftast in på sitt förstahandsval. Läraren skulle även komplettera 

betygssättningen med samtal med barnet och respektive föräldrar där de skulle redogöra om 

barnets utveckling. Barnets prestation skulle jämföras med tidigare prestationer och egna 

förutsättningar och inte med andra barn och deras prestationer.45   

 

 

 

                                                 
39 Ibid. s. 26 
40 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan, Lgr80 (Södertälje, Axlings Tryckeri Ab, 1980) s. 39 
41 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338;jsessionid=2D098227E51890A9C5BBDBE02197E66E 2010-09-13 
42 Skolöverstyrelsen s. 39 
43 Egidius s. 26 
44 Skolöverstyrelsen s. 39 
45 Ibid. s. 39  
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3.4.2 3ackdelar med det betygsystemet 

Fast att procentsatserna tagits bort för det femskaliga betygsystemet och att nationella prov 

införts, var det ändå inte helt perfekt utan det kunde fortfarande förkomma vanskligheter och 

missvisningar. Exempelvis genom att barn med endast starka treor i betyg hade en lägre 

betygsumma mot ett barn som hade en fyra och resten svaga treor i betyg.46  

 

Andra anledningar till att betygssystemet inte fungerande tillfredsställande: 

• ”På ett konstlat och ofta felaktigt sätt överdriver skillnaderna mellan barn som har 4:or och 

5:or och de övriga. 

• Gör somliga till vinnare (de som kommer över betyget 3) genom att andra definieras som 

förlorare (elever med betyg under 3).  

• Uppmuntrar till konkurrens istället för samarbete. 

• Informerar om elevers position i förhållande till varandra, vinnare och förlorare men inte 

om vad de faktiskt lärt inom ämnesområdet.”47 

 

3.5 Lpo94 

3.5.1 3ytt betygssystem 

Regeringen fattade i oktober år 1990 ett beslut om att ett nytt betygssystem skulle införas 

tillsammans med en ny läroplan. En expertgrupp hade kommit fram till att den relativa 

betygsskalan,48 det vill säga när barnets mängd och kvalitet på kunskaper och färdigheter 

bedöms i relation till hur andra barn presterat på samma kurs i övriga riket skulle ersättas av 

betyg som knyts till kunskaps- och färdighetsmål.49 Expertgruppens grundtankar om hur 

betygssättningen skulle fungera var att det var kvalitén på barnens kunskap som skulle 

bedömas och inte kvantiteten av faktakunskap.  Vid socialdemokraternas makttillträde hösten 

1994 föreslog de att grundskolan endast skulle ha ett treskaligt betygssystem med 

betygsgraderna Godkänt, G, Väl Godkänt, VG och Mycket Väl Godkänt, MVG.50  

 

 

 

                                                 
46 Egidius s. 26 
47 Ibid. s. 26 
48 Ibid. s. 56 
49 Ibid. s. 25 
50 Ibid. s. 78-79 
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Skolhuvudmannen skulle nu vara varje enskild kommun istället för staten.51 Kommunerna 

och andra huvudmän fick nu en stor frihet att själva bestämma hur verksamheten skulle 

genomföras. Genom uppföljningar och utvärderingar, gjordes bedömningar om vilka åtgärder 

och korrigeringar som behövdes åtgärdas på både lokal respektive nationell nivå för att få en 

bättre undervisning.52 Skollagen, skolförordningen, kursplaner, betygskriterier och nationella 

prov skulle på nationell nivå ge ett stöd åt likvärdig undervisning och bedömning i hela 

landet. Satens uppsatta mål och kriterier skulle konkretiseras genom skolplaner och lokala 

arbetsplaner.53 De lokala arbetsplanerna visade hur skolan konkret tänkte göra för att uppnå 

de fastställda målen. Det var rektorns huvudsakliga ansvar att se till att de nationella och 

kommunala målen bröts ner till konkreta mål för undervisningen.54  

 

Betygssystemet kallas mål- och kunskapsrelaterat betygssystem och det är det betygssystemet 

som fortfarande gäller och ger en bättre bild av barnets kunskapsutveckling och 

kunskapsprofil. I det nya betygssystemet bedöms barnets kunskaper i relation till 

specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier som Skolverket tagit fram. De 

olika mål som respektive ämne och kurs har anger vilka kunskaper som barnet ska utveckla. 

Varje betyg har preciserade betygskriterier.55  

 

Men alla kriterier som Skolverket uppger för de olika betygen i de olika ämnena behöver inte 

uppfyllas för att barnet ska få ett visst betyg.56 Betygen ges från höstterminen i årskurs 8. Men 

det görs en avstämning i slutet av årskurs 5 så att uppenbara brister i undervisningen kan 

repareras.57 För betygen Väl godkändt i årskurs 9 tar Skolverket fram de olika 

betygskriterierna i respektive ämne. För betyget Godkänt är det lärarna på respektive skola 

som tar fram de olika betygskriterierna utifrån ”mål att uppnå” för årskurs 9 i kursplanerna 

från Skolverket.58 Om något barn inte når upp till de mål som är uppsatta för betyget Godkänt 

för ämnet eller kursen så får han eller hon inget betyg.59 

 

                                                 
51 Håkan Andersson m.fl. Att bedöma eller döma (Stockholm, Elanders Gotab, 2002) s. 7     
52 Ibid. s. 157 
53 Ibid. s. 7   
54 Ibid. s. 157 
55 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338;jsessionid=2D098227E51890A9C5BBDBE02197E66E 2010-09-13 
56 Andersson s. 53-54 
57 Egidius s. 79 
58 Andersson s. 53-54 
59 Ibid. s. 53-54 
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Med ”mål att uppnå” menas:  

 

Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det femte 

respektive det nionde skolåret. Målen uttrycker därmed en grundläggande kunskapsnivå i 

ämnet vid dessa bägge tidpunkter. Mål att uppnå för det nionde skolåret ligger till grund för 

bedömningen om en elev skall få betyget Godkänd. De allra flesta elever kommer 

naturligtvis längre och skall också komma längre i sitt lärande.60 

 

Exempelvis mål att uppnå i ämnet samhällsorienterade ämnen i årskurs 5:  

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret. 

Eleven skall  

– känna till och kunna resonera kring grundtankar i ett demokratiskt system och praktisera 

demokrati i vardaglig handling, 

– känna till händelser och förhållanden som format och formar närsamhället och dess miljö, 

– kunna jämföra de egna livsvillkoren med livsvillkor i andra miljöer och i olika tider, 

– kunna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer 

mellan människor, 

– kunna söka och bearbeta information samt göra sammanställningar för att belysa eller 

besvara frågor om människan och hennes verksamheter.61 

 

Skolverket har även tagit fram ”mål att sträva mot” som visar vilken inriktning lärarna bör ha 

på sin undervisning för att hjälpa till att utveckla barnens kunskaper i respektive ämne, det 

tydliggör de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet.62 Men alla kriterier som Skolverket 

uppger för de olika betygen i de olika ämnena behöver inte uppfyllas för att barnet ska få ett 

visst betyg.63 Om något barn inte når upp till de mål som är uppsatta för betyget Godkänt för 

ämnet eller kursen så får han eller hon inget betyg.64 Barnen får sina slutbetyg på vårterminen 

i årskurs 9.65   

 

                                                 
60http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId
= 2010-09-13 
61http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=23&skolform=11&id=3882&extraId
=2087  2010-09-13 
62
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId

= 2010-09-13 
63 Ibid. s. 53-54 
64 Andersson s. 53-54 
65 http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/grundskola?i_whole_article=true 2010-09-13 
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3.6 Forskning om betyg 

3.6.1 Anledningar och fördelar med att ha betyg 

Bedömning och betyg är värdeladdade ämnen då bedömningen av barnet inte enbart får 

konsekvenser på barnets egen självuppfattning utan även för barnets framtid.66 En av de 

främsta anledningarna till att betyg infördes enligt regeringen och Skolöverstyrelsen, (idag 

kallat Skolverket) när grundskolan bildades år 1962, var för att de skulle fungera som ett 

hjälpmedel, ett urvalsinstrument vid val av fortsatt utbildning eller till olika arbetstjänster67 i 

de fall där det fanns färre platser än antalet sökande.68 Men betygen ska även hjälpa till att 

motivera och sporra barnen till att utföra arbetet så bra som möjligt69 och få barnen att vilja 

satsa på vidareutbildning.70 Betygen informerar både föräldrar och lärare om barnens 

kunskaper och kunskapsnivåer71 föräldrarna får bättre uppfattning på hur det går för deras 

barn i skolan och lärare och rektorer uppmärksammas samtidigt om vilka barn som har svårt 

att uppnå kunskapsmålen i olika ämnen.72 Genom att ha betyg i skolan förbättras 

uppföljningen och utvärderingen av skolans arbete och skolan får en bättre möjlighet att sätta 

in resurser till de barn som behöver extra hjälp i undervisningen.73 

 

Betygen har även som funktion att mäta barnens kunskaper och får inte barnen detta kvitto på 

sin prestation, kan deras motivation till att studera minska.74 Ett betyg kan även vara en lots 

för barnet att tänka vidare och hur personen ska göra för att kunna uppnå högre mål. Även om 

barnet kanske redan är väldigt duktigt i vissa ämnen så kan det alltid sträva mot mer 

kunskap.75 

 

 

                                                 
66 Andersson m.fl. s. 7   
67 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan, Lgr62 (Falköping, Gummessons boktryckeri AB, 1965) s. 90-91 
68 Agneta Petterson Sporre eller otyg – om bedömning och betyg (Malmö, Elanders Berlings, 2007) s. 23  
69 Skolöverstyrelsen s. 90-91 
70 http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Ostergotlands-lan/Kommuner/Linkoping/Personliga-
hemsidor/Carina-Boberg/Mina-insandare-artiklar-och-Ordet-fritt/Positivt-med-betyg-redan-i-arskurs-6/ 2010-09-
20 
71 Petterson s. 23  
72 http://www.regeringen.se/sb/d/13428 2010-09-15 
73 http://www.regeringen.se/sb/d/13428 2010-09-15 
74http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/03183EFD1D82C898C125777700273EF8/$FILE/Yttrand
e_Betyg_fran_ak_6.pdf 2010-09-20 
75 http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.835062-betyg-redan-i-arskurs-sex-tas-emot-positivt 2010-09-
20 
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Lärare kan hjälpa det enskilda barnet att utvecklas genom individrelaterad bedömning. 

Genom att läraren diskuterar med barnet om dennes inlärning så att barnet förstår hur sin 

kunskap utvecklas och vad den har, kommer få för behov av den nya kunskapen.76 

 

3.6.2 3ackdelar med betyg  

Det finns en del stark kritik angående att ha betyg i skolan, bland annat för att betyg kan bidra 

till konkurrens och negativt inlärningsklimat i skolan,77 då betygen används till att göra urval 

för fortsatta studier och eller till olika arbetstjänster.78 Det kan medföra stress, ångest och oro 

hos barnen och ibland även fysiska symtom som exempelvis magkatarr.79 Barnen kan även se 

betygen som ett numerisk värde istället för deras relevanta kunskapsvärde och kan göra 

strategiska kursval och på så vis välja bort avancerade och som mer svåra kurser som 

exempelvis språk eller matematik, till förmån för andra kurser där det är enklare att få ett 

högre betyg. På så vis maximerar de sitt jämförelsetal och får ett sådant bra resultat som 

möjligt.80 

 

Det finns även forskning som tyder på att de betyg som läraren sätter i stor utsträckning 

avgörs av om personen gillar barnet eller inte. Om två barn presterat liknande resultat på olika 

prov så har det barnet som läraren tycker om större chans att få ett bättre betyg än det barnet 

som inte är lika omtyckt.81 Barn kan även ha svårigheter med att skilja på bedömningen av 

deras kunskapsutveckling i olika ämnen, från bedömning av barnets kvaliteter som person. 

Betygsättning leder också oundvikligen till att barn konkurrerar med varandra istället för att 

studera för kunskapernas skull. Ytterligare en nackdel med betyg är om det nya 

betygsförslaget om att sätta betyg i tidigare åldrar och med betygsskalan A-F genomförs så 

kommer en helt ny grupp med lärare att få sätta betyg. En lärargrupp som aldrig gjort det 

tidigare och som saknar kunskaper som det i sin grundutbildning till lärare.82  

                                                 
76 Henry Egidius Bedömning betygsättning utvärdering (Malmö, Liber förlag, 1985) s. 57 
77 Petterson s. 24 
78 Ibid. s. 30 
79 Nilsson s. 22 
80 Petterson s. 30 
81 Ibid. s. 70 
82http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/03183EFD1D82C898C125777700273EF8/$FILE/Yttrand
e_Betyg_fran_ak_6.pdf 2010-09-20 
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Förändringen kommer därför enligt Lärarförbundet att få stora konsekvenser, både 

ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska.83 En annan risk som betyg medför är att barn 

med ett högt betyg nöjer sig med sitt betyg och slutar att utvecklas.84 Samt att barn som får 

låga betyg  inte alltid blir sporrat till att anstränga sig ännu mer, utan kan istället få effekten 

att barnet inte vill anstränga sig eftersom barnet upplever det som lönlöst – ”jag kan ändå 

inte”
85  

 

3.7  Framtiden efter valet 2010 

3.7.1 Regeringens proposition om en ny betygsskala 

Regeringen har i en proposition föreslagit ett betygssystem med en sexgradig betygsskala som 

har tydligare mål- och kunskapskrav. Betygen ska fortsätta att vara kunskapsrelaterade och i 

årskurs 3 ska det finnas kunskapskrav för godtagbara kunskaper i ämnena: svenska, svenska 

som andra språk, matematik, naturorienterade ämnena/NO och samhällsorienterade 

ämnena/SO.  I årskurs 6 ska det finnas kunskapskrav i alla ämnen förutom moderna språk. I 

årskurs 9 kommer det finnas kunskapskrav inom betygsstegen A, C och E inom samtliga 

ämnen.86   

 

Det nya betygssystemet innehåller en sexgradig betygsskala som består av följande steg: A, B, 

C, D, E och F. A är det högsta betyget och F är det lägsta. Betyget E är den lägsta nivå barnet 

behöver uppnå för en godkänd nivå, betyget F är för de barn som genom olika skäl inte når 

upp till den godkända nivån. Läraren ska inte sätta något betyg på de barn där han eller hon 

uppfattar att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro och otillräckligt med underlag. 

Som tidigare nämnts kommer det finnas kunskapskrav för årskurs 9 för betygen A, C och E. 

Betyget B ges när barnet uppnått alla kunskapskrav för betyg C och övervägande 

kunskapskrav för betyg A. Betyget D ges när barnet uppnått alla kunskapskrav för betyg E 

och övervägande kunskapskrav för betyget C.87  

 

 
                                                 
83
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/03183EFD1D82C898C125777700273EF8/$FILE/Yttran

de_Betyg_fran_ak_6.pdf 2010-09-20 
84 http://www.unt.se/uppsala/betyg-hammar-larare-och-elever-1020252.aspx 2010-09-20 
85 http://www.dn.se/debatt/annu-en-gang-fuskar-regeringen-i-betygsfragan-1.1110742 2010-09-20 
86 http://www.skolverket.se/sb/d/2627 2010-09-14 
87 http://www.skolverket.se/sb/d/2627 2010-09-14 
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3.7.1.1 Alliansen 

Alliansen, består av följande partier: moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och 

kristdemokraterna. De hade inför valet den 19 september 2010 gett vallöften om att de 

kommer jobba vidare på ett omfattande reformarbete för att stärka Sverige som 

kunskapsnation om de får behålla makten.88 De anser att det behövs tidigare 

kunskapskontroller för att få ett kvitto på vad barnet har lärt sig och för att i tid kunna hjälpa 

barn som behöver extra stöd i undervisningen. För att stärka Sverige som kunskapsnation vill 

de även införa nya och tydligare mål i skolan, skriftliga omdömen, en ny skollag, betyg redan 

i årskurs 6, en sexgradig betygsskala och nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9.89  

 

3.7.1.2 De rödgröna 

De rödgröna består av följande partier: socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. 

Deras vallöfte inför valet den 19 september 2010 var att de ville satsa på en likvärdig skola 

som sätter varje barns möjlighet att nå kunskapskraven i centrum. Deras mål 

är att Sverige år 2015 inom ämnena läsförståelse, matematik och naturvetenskap ligger i topp 

tio på OECD:s Pisa-undersökning90 (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, en internationell samarbetsorganisation för ekonomiskt utveckling91) De vill ge 

skriftliga omdömen från årskurs 1, så att det blir tydligare för barnet, föräldrarna och lärarna 

om vad som krävs för att uppnå de olika målen.92”Omdömena ska vara framåtsyftande, visa 

elevens utveckling och även tydliggöra vilka insatser som behövs. De ska inte vara 

betygsliknande. En gemensam struktur och nationella kriterier ska tas fram.”
93 Betyg ska ges 

från och med årskurs 7.94  

 

 

  

                                                 
88 http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik&y=barnomsorg-och-utbildning 2010-09-14 
89 http://www.alliansen.se/valet-2010/flum-eller-kunskap/ 2010-09-14 
90 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/val/Val_2010/dokument/Regeringsplattform/Rodgronrregeringsplattfo
rm4.pdf 2010-09-14 
91 http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/oecd?i_whole_article=true 2010-09-14 
92 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/val/Val_2010/dokument/Regeringsplattform/Rodgronrregeringsplattfo
rm4.pdf 2010-09-14 
93 http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Grundskola/ 2010-09-14 
94 http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Grundskola/ 2010-09-14 
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4. Resultat  

Jag har valt att intervjua fyra lärare, två som är pensionerade och två som är aktiva. Alla har 

de varit verksamma till största delen av sina yrkeskarriärer på samma skola. Skolan och 

lärarna är anonyma. Jag har valt att göra en sammanfattning och analys om vad jag fått fram 

för svar och åsikter genom mina intervjufrågor. De lärare som jag intervjuat började sina 

karriärer som lärare följande år, 1957, 1959, 1973 och 1995. De har jobbat i 15, 37, 40 och 42 

år.  

 

4.1 Sammanfattning och analys  

4.1.1 Sammanfattning och analys av intervjuerna 

4.1.1.1 Betygsystemet under skoltiden 

De två pensionerade lärarna blev båda bedömda och fick betyg under hela sin skoltid samt 

under utbildning till lärare med betygssystemet bokstavsbetyg. Något som de båda tyckte var 

bra, det var ett kvoteringssystem över hur betygen skulle delas ut med olika procentsatser men 

ingen av dem blev utsatta för att betyget de skulle få var slut utan de har alltid fått de betyg 

som de förtjänade. Medan en av de aktiva lärarna hade sifferbetyg från årskurs två eller tre, 

och när personen började årskurs sex togs betygen bort och fick betyg åter igen i årskurs åtta. 

Den person var med om att lärarna sa att du skulle ha haft följande betyg med du fick det här 

istället då det inte finns några andra betyg kvar att ge dig. Den andra aktiva läraren hade 

bokstavsbetyg mellan årskurserna 1-6, i gymnasiet tror personen att den fick sifferbetyg 

istället.  

 

Sammanfattning: De två pensionerade lärarna har haft bokstavsbetyg, den ena aktiva läraren 

enbart sifferbetyg och den andra både bokstavbetyg och sifferbetyg.  

 

4.1.1.2 Personlig åsikt om betyg 

Åsikten om betyg är ganska kluven mellan de aktiva och de pensionerade lärarna. De 

pensionerade ser i stort sett endast olika fördelar med att ha betyg då betygen kan ses som 

både en sporre och feedback på vad barnet gjort och som en varning åt barnet. Den ena 

pensionerade läraren tyckte dock att det var svårt att sätta rättvisa betyg.  
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Medan de aktiva lärarna kunde se både fördelar och nackdelar med betyg, beroende på ur 

vilken situation man ser det. Då ”normala”, duktiga barn kan se det som en tävling mot sig 

själv och presterar bättre medan hos ”svaga” barn ses det som en stressfaktor och de 

misslyckas gång efter gång och betyg blir då väldigt nedslående. Men de båda aktiva lärarna 

är överens om att betyg kan vara bra om det görs på rättvist sätt, att betygen enbart ska 

handlar om barnet. Tre av de fyra lärarna är överens om att det måste finnas betyg på något 

sätt då det annars blir för slätstruket och nästan betydelselöst att gå i skolan. För vidarestudier 

måste något urval ske och man kan inte enbart göra lämplighetstest på alla människor, det går 

inte då det är ett system som skulle bli så tungrott. För det går inte att ha något arbetsprov för 

att läsa exempelvis juridik men vill du istället utbilda dig snickare eller hårfrisörska kan ett 

arbetsprov visa vilka som är mer eller mindre lämpliga för utbildningen.  Därför tyckte de tre 

av fyra lärarna att betyg skulle finnas kvar. Medan den fjärde läraren anser att det är väldigt 

komplicerat med betyg men att det är väldigt enkelt att ha betyg, att sätta en bokstav och 

sedan görs urval utifrån denna bokstav. Som ett alternativ till betyg så kan man använda sig 

av intervjuer och personlig lämplighet och något slags prov som talar om personen har 

grunderna för att kunna utföra utbildningen eller jobbet. Så som exempelvis hur intagningen 

till polisutbildningen går till. Där betyg behövs för att berätta vilka som har grunderna men 

sedan görs fysiska test och flera olika intervjuer för att se personens lämplighet för jobbet.   

 

Alla fyra lärare är även överens om att det måste finnas något slags mål med det man gör. 

Men att skolan är generellt dålig på att tydliggöra vilka mål och kriterier som måste uppnås 

för de olika ämnena. Barnet ska på förhand veta vad som krävs för att exempelvis få VG i 

betyg. Om ingen annan kommer på någon ny och briljant idé över hur bedömningen ska gå till 

så ska betyg finnas kvar. För barnet måste få något slags omdöme över vad han eller hon 

presterat. Individuella samtal med barnet och föräldrarna som finns idag är ett bra 

komplement men i dessa samtal är det viktigt att väga orden rätt då man inte vill såra men 

samtidigt prata klarspråk för barnets bästa. Även att skriva omdömen är viktigt för barnets 

utveckling då de tar upp hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling.   

 

Sammanfattning: Alla fyra lärare anser att det bör finnas någon form av betyg, men när det 

kommer till fördelar och nackdelar med betyg anser de pensionerade att det i stort sett inte 

finns några nackdelar endast fördelar tillskillnad mot de aktiva lärarna som både ser fördelar 

och nackdelar.    
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4.1.1.3 Konsekvenser med betyg 

De konsekvenser betygen kan få för barnet som mer eller mindre togs upp under alla 

intervjuerna var att barnet kanske inte kan komma in på den önskade utbildningen. För 

antingen blir det att jag presterar bra mycket bättre med betyg än vad jag skulle ha gjort utan 

betyg, normala och duktiga barn höjer sig ofta en nivå. Eller så inträffar den motsatta 

effekten, ofta för de barn som redan har stora svårigheter i skolan får genom betyg enbart en 

bekräftelse på att de inte duger och det växer ingen av. En annan nackdel som kom upp under 

alla intervjuer var att betygen ibland inte stämmer i relation till barnets faktiska kunskaper. 

Tyvärr påverkar det personliga tycket och uppfattningen om barnet ibland in och ger antingen 

barnet ett bättre eller sämre betyg än vad den egentligen skulle haft utifrån de faktiska 

kunskaperna. Genom betyg får barnet ett kvitto på vad den har gjort på både gott och ont. En 

positiv konsekvens som betyg även kan medföra är enligt en av de pensionerade lärarna när 

ett duktigt barn som varit slött under läsåret inte uppnått till de betyg som personen trott att 

den skulle få. Barnet får då ett uppvaknande över att de inte längre enbart kan glida igenom 

lektionerna utan även de måste anstränga sig och prestera bra reslutat för att kunna få ett 

högre betyg. Personen anser även att som den svenska skolan ser ut idag så glider alla barn 

bara fram, det finns ingen styrsel på skolan och det medför inga konsekvenser på det man 

gjort eller inte gjort. Det är först i årskurs åtta då barnet får betyg och får upp ögonen över att 

den inte har all kunskap som behövs och då är det för sent.  

 

Sammanfattning: Alla fyra lärare anser att en av de större konsekvenserna med betyg är att 

barnet inte kan komma in på den önskade utbildningen vid vidarestudier. Samt att betygen 

inte alltid stämmer överens med vad barnet presterat utan det personliga tycket om barnet 

spelar roll och kan ge personen antingen ett högre eller lägre betyg än vad den förtjänar.  

   

4.1.1.4 Betygssystemets förändring 

När jag frågade alla lärarna om hur de tycker att betygssystemet förändrats genom åren gick 

deras åsikter isär rätt så rejält. En av de pensionerade lärare ansåg att när den aldrig behövt 

praktisera de kunskaperna så har den heller aldrig satt sig in i ämnet. Den andra pensionerade 

lärare gick igenom de olika betygssystem som funnits i grundskolan och deras svagheter samt 

de olika modeflugorna om hur pedagogiken skulle se ut genom åren. En av de aktiva lärarna 

ansåg att sifferbetyget har varit det bästa och att vi borde gå tillbaka till ett sifferbetyg istället 

för de kommande bokstavsbetygen.  
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Men så det ser ut idag är inte bra då betyget godkänt är på tok för stort, det blir ett väldigt 

stort glapp mellan nivåerna icke godkänt och godkänt. För som det var förr så kunde man få 

en tvåa i betyg, tre var godkänt men du hade fortfarande ett betyg i alla fall. Den andra aktiva 

läraren svarade att betygssystemet har blivit betydligt mer komplicerat idag än vad det har 

varit och ännu mer komplicerat kommer det att bli med det nya betygssystemet. Då det finns 

så många steg att det kommer bli väldigt svårt för lärarna att hålla koll på vad de olika 

kriterierna är för varje steg och veta på vilken nivå varje barn befinner sig. Hur kan man 

kunna veta att det här steget är exakt vad barnet kan och ligger på och ett sätt att ta reda på det 

är i så fall genom att fler prov måste införas.    

 

Sammanfattning: Alla fyra hade olika svar, den ena pensionerade läraren sa att den inte var 

insatt i ämnet. Den andra pensionerade läraren berättade om betygens historik. En av de 

aktiva lärarna tyckte att sifferbetygen borde införas på nytt och den andra aktiva läraren sa att 

betygen i framtiden kommer bli mer komplicerade.  

  

4.1.1.5 3är betyg borde delas ut  

Från när betyg borde börjas delas ut i grundskolan fick olika förslag, en av de aktiva lärarna 

tyckte att betyg borde börjas ges ut som testbetyg i årskurs sex. Att dessa betyg var mer som 

ett test för både barnet och lärarna och att de riktiga betygen skulle börjas delas ut i årskurs 

sju. Den andra aktiva läraren tyckte även den att betyg kunde delas ut från och mer årskurs 

sex som en form av avstämning över vad barnet kan och så att det kan sättas in resurser i tid. 

En av de pensionerade lärarna tyckte att barnen skulle få betyg i de viktigaste ämnena svenska 

och matematik redan i årskurs tre. Sedan skulle de i årskurs fyra få betyg i alla ämnen så att 

man i tid kan hjälpa de barn som behöver extra stöd i undervisningen. På så vis skulle betyg 

bli en naturlig del av skolan, precis som det var förr. Den andra pensionerade läraren visste 

inte och tyckte det var knepigt att svara på men att det i alla fall skulle delas ut betyg tidigare 

än vad det gör nu när betygen delas ut från årskurs åtta.  

 

Sammanfattning: Alla fyra har olika uppfattning om när betyg borde delas ut, en hade ingen 

åsikt och de andra svarade allt från årskurs 3 till årskurs 7.   
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4.1.1.6 Vad har betygsatts och vad kommer att betygsättas 

När de två pensionerade lärarna betygsatte eleverna, betygsatte de elevens uppförande och 

ordning samt deras färdigheter och kunskaper i de teoretiska ämnen matematik, svenska, 

kemi, fysik och kristendomskunskap. Båda tycker att betyg i ordning och uppförande borde 

införas på nytt i skolan då barn idag inte visar vuxna någon respekt. En av de aktiva lärarna 

hoppas istället på att de i framtiden kommer betygsätta barnens kunskaper och inte det sociala 

som exempelvis uppförandet. Det är kunskaper som ska räknas och inte om barnet är trevligt 

eller inte då kunskaperna är det enda som man kan mäta. Medan den andra aktiva läraren tror 

att vad som ska betygsättas kommer att pendla, att man i framtiden kommer att lägga allt mer 

och mer vikt vid elevens sociala kompetens då det är den som kommer att avgöra om eleven 

får jobb eller inte.  

 

Sammanfattning: De två pensionerade lärarna betygsatte olika teoretiska ämnen samt 

uppförande och ordning. De aktiva lärarna har en splittrad syn om vad de tror och hoppas på 

kommer betygsättas hos barnet. Den ena är för betyg på hur barnet är socialt och den andra 

inte. 

 

4.1.1.7 Det nya betygssystemet och övrigt 

Uppfattningen över det nya betygssystemet som regeringen har som förslag att införa i skolan 

är att alla angav att de inte är speciellt insatta i ämnet. Antingen för att man har lagt av med 

allt som berör skolan helt efter pensioneringen eller för att det inte är relevant just för tillfället 

i skolan, så de har inte läst på och satt sig in i ämnet men att de tycker det verkar väldigt 

komplicerat och svårt. Övrigt som kom upp under intervjuerna var att generellt sett så är det 

en svag lärarkår som finns runt om i landet idag och vid betygsättning måste varje enskild 

lärare verkligen vara insatt i ämnet så att den kan förklara för barnet om vad som krävs för 

olika betyg. Även att vi har en kunskapsskola som lägger allt fokus på att mata barnen med 

fakta, låter man inte barnen växa fritt och få leka av sig i skolan utan tvingar in kunskap i dem 

så att de ska klara av de kommande nationella proven i årskurs tre. Målet är att alla barn ska 

uppnå de uppsatta målen och de barn som av olika skäl inte uppnår dessa mål ska få extra 

resurser, men vissa av dessa barn kanske inte ens är mottagliga för den här extra hjälpen och 

det enbart ses som något negativt hos den.    

 
Sammanfattning: Ingen av de intervjuade hade någon koll på det nya betygssystemet. 
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5. Diskussion 

Här nedan presenterar jag en diskussion över vad jag kommit fram till genom detta arbete.  

Jag diskuterar och analyserar resultatet som jag fått fram via litteraturen, vad forskarna har för 

uppfattning och åsikter samt vad jag fått fram via mina fyra intervjuer. Jag avslutar sedan 

diskussionen med en sammanfattning och slutsats av mitt arbete.    

 

5.1 Diskussion av resultatet 

5.1.1 Diskussion om litteratur, teori och intervjuer 

Jag anser att forskningen är väldigt kluven när det handlar om varför det ska finnas betyg i 

grundskolan eller inte. Då exempelvis Agneta Petterson i boken Sporre eller otyg - om 

bedömning och betyg tar upp olika fördelar med betyg som att de ger en information och 

barnets kunskapsnivå medan nackdelen är att betygen kan leda till konkurrens mellan barnen 

och ett negativt inlärningsklimat. Samt att barnet kan ha svårt att skilja mellan bedömningen 

av det de presterat och bedömningen av den som person. Vilket är väldigt viktigt anser jag att 

barnet måst lära sig att det är prestationen som betygsätts och det har ingenting att göra med 

hur barnet är som person. Medan Mats Nilsson i sin bok Bakom betygen – debatt och fakta om 

skolans bedömning endast tar upp nackdelar med betyg som exempelvis fysiska och psykiska 

åkommor som magkatarr, stress och oro.  

 

Den främsta anledningen till att det finns betyg är enligt regeringen och Skolverket att det 

måste finnas något system för utgallring av elever när det är fler elever som sökt till en 

utbildning gentemot hur många platser som finns att tillgå för den utbildningen. Utan betyg i 

skolan ansåg flera av de intervjuade lärarna att skolan skulle bli slätstruken och nästan 

meningslös att gå i och alla fyra lärare sa att betyg behövs för att barnet ska kunna 

vidareutbilda sig och komma in på den önskade utbildningen. Men jag undrar då om betygen 

är det enda sättet att göra denna utgallring på? För om jag vill utbilda mig till exempelvis 

snickare så talar betygen egentligen bara om, om jag har de teoretiska kunskaperna som 

behövs eller inte, betygen talar inte om hur jag klarar av jobbet praktiskt. Därför kanske det 

borde finnas någon form av arbetstest som visar hur jag praktiskt klarar av yrket.  
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Vilka fördelar och respektive nackdelar finns det med betygsättning på låg - och 

mellanstadiet? Var en av mina frågeställningar och de svar som jag fått fram genom 

litteraturen är att enligt Läroplanen 69 så anses betyg vara en bra sporre för de målinriktade 

barnen. Lärarförbundet skriver att barnet behöver få ett kvitto på vad de faktiskt har gjort och 

lärt sig och det kan jag praktisera på mig själv. Barnen behöver få feedback på vad de gör, 

både positivt och negativt är de intervjuade lärarna överens om. Har jag ett mål med det jag 

gör, det spelar ingen roll vad målet är så anstränger jag mig betydligt mer än när jag inte har 

något mål bara för att jag vill få ett så bra resultat som möjligt.  

 

Men sen finns det de eleverna som alltid försöker och sliter men som ändå aldrig uppnår de 

önskade målen som de har och då kan det bli som Lärarförbundet skriver att barnet slutar 

försöka då personen ändå inte kommer att lyckas. Då anser jag att betygen istället enbart blir 

som en negativ spiral som enbart sänker barnets självförtroende och självkänsla, något som 

både de aktiva lärarna också tog upp som en nackdel med betyg under intervjuerna. Ingen mår 

bra av att hela tiden få en negativ bekräftelse på att den är dålig.  

 

En annan frågeställning som jag har är: Hur har betygsystemet i grundskolan sett ut genom 

åren, från att det infördes år 1962 till idag? Det första betygssystemet som infördes betygsatte 

färdigheter, uppförande och ordning som både Skolverket, Mats Nilsson i boken Bakom 

betygen – debatt och fakta om skolans bedömning och Håkan Andersson tar upp i sin bok 

Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg är bokstäverna A, B och C som sattes ihop i 

olika konstellationer. Detta betygsystem tycker jag vekar mest rörigt, för vad är egentligen 

skillnaden mellan betygen AB som stod för med beröm godkänd och Ba som stod för med 

nöje godkänd.  

 

Att ha betyg i uppförande och ordning är jag kluven till om det borde införas på nytt i skolans 

värld. Jag tycker att det borde finnas någon form av betyg som berättar hur barnet fungerar 

socialt, vad dennes starka sidor är för någonting.  Då fördelen med att ha sådana betyg är att 

inför olika jobbansökningar har betygen inte allt för stor betydelse, de visar att du har 

grunderna till att kunna utföra jobbet. Nackdelen som jag kan se med att ha betyg i hur barnet 

fungerar socialt är att ett barn inte kan påverka hur den har blivit uppfostrad, som kom fram 

vid en av mina intervjuer. För barnet kan inte påverka sina hemförhållanden och de normer 

och seder den enskilda familjen har.  
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Barnets sociala sida kan även bero på massa andra saker, exempelvis om föräldrarna skiljer 

sig, någon anhörig går bort eller liknande saker som spelar in på hur barnet beter sig.    

 

Det andra betygsystemet som funnits är sifferbetygen med och utan procentsatser som tas upp 

i Läroplanen 62, i boken Bakom betygen, debatt och fakta om skolans bedömning av Mats 

Nilsson, Bengt Selghed i boken Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och 

lärarpraxis och Henry Egidius i boken Kunskapsrelaterade betyg. Det jag funderar på med 

detta betygssystem är hur det kunde misstolkas så. Sifferbetygen med procentsatser som var 

meningen att gälla i större jämförelser kunde stora delar av Sveriges lärarkårer använda i de 

enskilda klasserna och då anser jag att man inte bedömer barnets faktiska kunskaper. Hur 

kunde detta förekomma när det står i Lgr62 att denna procentsats inte skulle gälla i den 

enskilda klassen utan i ett större representativt elevmaterial? För borde ingen lärare reagera 

och tyckta det är konstigt att som när en av de intervjuade lärarna berättade att dens lärare sa 

att du skulle ha haft det här betyget, men tyvärr finns det inga kvar så du får det här istället för 

då är det som sagt inte kunskaperna som bedömts.  

 

Det betygssystem som används idag i grundskolan med betygsgraderna Godkänt, Väl godkänt 

och Mycket väl godkänt som Skolverket tar upp på sin hemsida www3.skolverket.se anser jag 

har en del nackdelar i form av att det finns för få betygsnivåer och en elev med ett svagt 

godkänt i betyg har på pappret samma betyg och samma poäng som en elev som har ett starkt 

godkänt. En nackdel som de intervjuade tyckte om dagens betygssystem var att betyget för 

godkänt är på tok för stort, det blir ett stort glapp mellan nivåerna icke godkänt och godkänt. 

Den intervjuade läraren ansåg att som det var förr med sifferbetygen så kunde man få en tvåa i 

betyg, tre var godkänt men du hade fortfarande ett betyg i alla fall. En annan lärare tyckte att 

betygssystemet har blivit betydligt mer komplicerat idag än vad det har varit och att det 

kommer att bli ännu mer komplicerat med det nya betygssystemet. Jag kan hålla med om att 

betyget godkänt är väldigt stort och nackdelen som jag ser är att barn kan ha starka och svaga 

godkända betyg men på pappret syns det ingen skillnad på barnens betyg, de får samma poäng 

som de senare kan söka vidareutbildning med och detta tycker jag är orättvist.  
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Men just det här problemet kanske får en lösning i och med det nya betygssystemet som 

regeringen har som förslag att föra in som besvarar min tredje frågeställning angående: Hur 

kan betygsystemet komma att se ut i grundskolan i framtiden? Regeringen har bestämt att 

införa bokstavsbetyg i en sexgradig skala, A, B, C, D, E och F. Betyget E kommer att 

motsvara godkänt i nivå och betyget D kommer att vara ett mellanting mellan dagens godkänt 

och nästa nivå som är väl godkänt.  

 

Det som är positivt med detta betygssystem som både jag och några av de intervjuade lärarna 

anser är att barnen får längre tid på sig att förbättra sina betyg till skillnad mot hur det är nu 

när betyg ges från årskurs åtta. En nackdel med att ha fler steg är även att det blir ännu svårare 

för lärarna att ha bra koll på vad varje steg har för kriterier så att de kan sätta ett så rättvist 

betyg som möjligt på barnet som en av de intervjuade lärarna tar upp. En annan nackdel med 

detta betygssystem som Lärarförbundet tar upp är att betygen ska sättas från och med årskurs 

sex, men problemet med det är att det saknas utbildning hos lärarna ute på fältet om hur betyg 

ska sättas. Jag anser att jag som nyutbildad lärare inte fått tillräckligt med kunskaper för att 

kunna sätta rättvisa betyg eller betyg överhuvudtaget i framtiden. På så vis anser jag att 

betygen förlorar sin viktiga roll om läraren inte vet eller har tillräckligt med kunskap till hur 

betyg ska sättas, vilka kriterier som ska uppnås och om två av tre kriterier uppnås vad ska 

man då sätta för betyg?   

 

5.1.2 Sammanfattning och slutsats 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det har varit ett väldigt intressant arbete att 

skriva, jag känner att jag verkligen har fått mer kunskap avseende betyg och bedömning och 

dess konsekvenser. Jag har också fått mer förståelse och kunskap över hur de olika 

betygssystemen som funnits fungerat, deras fördelar och nackdelar. Att hur viktigt det är för 

mig som blivande lärare att jag verkligen läser på och sätter mig in i ämnet betygssättning så 

att jag ger en så rättvis bedömning som möjligt, göra allt jag kan för att enbart sätta betyg på 

elevens faktiska kunskaper och inte elevens personlighet.  

 

Mitt huvudresultat är att mycket av det som står i litteraturen stämmer överens om vad de 

aktiva och pensionerade lärarna har för åsikter kring fördelar och nackdelar med betyg. Dock 

tycker de pensionerade lärarna att det inte finns lika många negativa konsekvenser med betyg 

som de aktiva lärarna och litteraturen.  
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Min slutsats är att betyg är ett väldigt känsligt område där det finns väldigt många fördelar 

och nackdelar och att det nog aldrig har funnits ett betygssystem utan några nackdelar i 

grundskolan, vissa betygsystem har haft färre nackdelar än andra. Att det är väldigt viktigt att 

vara påläst och verkligen veta vad som ska betygsättas så inte andra faktorer får spela roll i 

betyget. Att det är barnets kunskaper som betygsätts och att barnets personlighet inte har 

någon inverkan och att betygen enbart handlar om barnet själv och inte i relation till andra 

barn och deras kunskaper. Jag ser med spänning fram emot vad som väntar för betygssystem 

och hur det ska genomföras praktiskt i skolans värld.  

 

För vidare studier inom ämnesområdet kan regeringen och Skolverket granskas om hur de 

tänkt genomföra det nya betygssystemet och hur införandet kommer att tas emot i skolan av 

både lärare och elever. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till examensarbetet 

 

1. Vilket år började du jobba som lärare?  

2. Hur länge har du jobbat som lärare?  

3. Från vilken årskurs och med vilket betygssystem blev du bedömd med i 

grundskolan/skolan?  

4. Vilken är din åsikt om betyg?  

5. Ska det finnas betyg överhuvudtaget?  

6. Om man inte ska ha betyg, vad ska man ha istället? Vad kan konsekvenserna bli för 

eleven? 

7. Vilka konsekvenser kan betyg få för eleven?  

8. Hur anser du att betygsystemet har förändrats genom åren? 

9. Vad tycker du det finns för fördelar med betyg? 

10. Vad tycker du det finns för nackdelar med betyg? 

11. Från och med vilken årskurs tycker du elever bör få betyg?  Varför? 

12. Vad har du satt betyg på? vad tror du att du kommer att sätta betyg på i framtiden? 

13. Vad är det som betygsätts hos eleven? 

14. Har du någon åsikt/uppfattning över det nya betygssystemet, A-F som regeringen har 

som förslag att införa? 

15. Är det någonting mer du skulle vilja ta upp? Något som du tycker jag glömt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Jag är en student från Karlstads Universitet som läser sjunde terminen på lärarprogrammet 

med inriktning på låg- och mellanstadiet och ska nu skriva min C-uppsats. 

 

Syftet med denna uppsats är att jag vill ta reda på hur betygssystemet i Sverige har sett ut och 

fungerat i landet från grundskolans bildande år 1962 och fram till idag. Samt även hur 

betygssystemet kan komma att se ut i framtiden. Jag har valt att avgränsa mig till att enbart 

undersöka en skola med två lärare som har jobbat där som idag är pensionerade och två aktiva 

lärare. Syftet är dessutom att undersöka om vilka för respektive nackdelar det finns med 

betyg, jämföra vad litteraturen säger gentemot vad lärare som jobbat/jobbar i verksamheten 

har för uppfattning.  

 

Jag vill göra en kvalitativ studie med intervjuer med fyra lärare, två som gått i pension som 

var verksamma när grundskolan bildades samt två lärare som idag jobba på låg och 

mellanstadiet.  

 

Jag kommer att använda mig av en semistrukturerad intervjuteknik. Det betyder att jag 

kommer utgå från ett visst tema och specifika frågor som jag vill ha svar på, men att 

respondenten har möjlighet att fritt utveckla resonemang. 

 

Alla intervjupersoner kommer att anonymiseras i min undersökning. Jag har även valt att inte 

ange vilken kommun det rör sig om. Allt insamlat intervjumaterial kommer endast användas 

i min studie och kommer att förstöras efter min examination. 

 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar 

Maria Gatu 

 

Min handledare är Anders Österberg, universitetsadjunkt i samhällskunskap på Karlstads 

universitet. 


