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Sammandrag 
 
I riksdagsvalet 2006 fick Sverige en ny regering med borgerligt styre. Förslag som utlovades i 

valrörelsen, särskilt från folkpartiet, som rör grundskolans senare år var bland annat att man 

vill införa betyg tidigare, använda sig av ett ordningsomdöme och att den ogiltiga frånvaron 

ska synas i betyget.  

   Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare och elever tycker om dessa förslag. 

Metoden som jag använt mig av har varit en enkätundersökning som genomförts i tre 

sjätteklasser och tre sjundeklasser samt att intervjua fyra lärare som tjänstgjort olika länge på 

grundskolans senare år. Resultatet visar att antalet elever är jämnt fördelade om de vill ha 

betyg tidigare eller inte medan två av tre elever vill att ett ordningsomdöme ska införas och att 

skolk ska synas i betyget. Någon större skillnad mellan årskurserna och mellan pojkar och 

flickor kunde ej uppmätas. Resultatet hos lärarna är att de flesta är positiva till att ha betyg 

tidigare än i årskurs åtta, tycker att förslaget med ett ordningsomdöme är en bra idé medan de 

är tveksamma till att frånvaro ska stå med i betyget oavsett om den är giltig eller inte. 

 

Nyckelord: politik, betyg, ordningsomdöme, ogiltig frånvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



Abstract  
 

In the referendum of parliament 2006 Sweden got a new government when the alliance with 

moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna and centerpartiet won. Suggestions that was 

promised in the election campaign, especially from folkpartiet, that concerns the elementary 

school later years, was among others to give grades earlier, make use of a grade in order and 

that invalid absence shall be noticed in the grades.  

   The purpose with this paper is to examine what teachers and pupils thinks of these 

suggestions. 

   The method I have used is an opinion poll that’s been carried through in three classes of the 

sixth degree and three classes of the seventh degree. I also interviewed four teachers who 

been working varying times in the elementary schools later year. 

   The result shows that the number of pupils are equal divided among them who wants grades 

earlier or those who don’t. Two of three pupils wants to have a grade in order and the invalid 

absence shall be noticed in the grade. Any kind of difference between the grades and between 

boys and girls couldn’t be measured.  

   The result among the teachers shows that most of them are positive to earlier grades 

compared to today. The most of them think also that the suggestion to have grades in order is 

a good idea but they are uncertain if absence shall be noted in the grades no matter how it is 

invalid or not.  

 

Keywords: politics, grade, grade in order, invalid absence  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den borgerliga alliansen med folkpartiet i spetsen gick till riksdagsvalet 2006 med förslag 

om att grundskolan bör införa en rad nya förändringar. Tre av de nya förslagen var att man 

vill införa ett ordningsomdöme i terminsbetygen, införa betyg från årskurs sex och att 

eventuell ogiltig frånvaro (skolk) ska synas i betygen. Alliansen segrade i valet och efter 

att två ministerposter inom utbildningsdepartementet tilldelats till folkpartiet, Lars 

Leijonborg som utbildningsminister och Jan Björklund som skolminister, är det tydligt att 

folkpartiet har fått klartecken i regeringen att försöka få igenom sina förslag.  

   Dagens Nyheter presenterade en stor enkätundersökning om betyg den 22 november 

2006 där 923 elever i årskurs nio deltog. Där visade det sig att två av tre elever ville ha 

betyg före åttan eftersom de ville veta hur de låg till tidigare. Mer än var tredje elev ville 

ha betyg från årskurs sju och drygt 20 procent ansåg att årskurs sex vore bäst att få betyg 

ifrån. Det visade sig dessutom att åttiofem procent av alla elever tyckte att betygen var bra 

eftersom de förtydligade hur de låg till i skolan.1 Med ovanstående uppgifter vad elever i 

årskurs nio anser om att få betyg tidigare tycker jag det är intressant att jämföra med 

elever i de klasser det främst berör, nämligen elever i årskurs sex och årskurs sju.   

 Under min egen skoltid fick jag betyg betydligt tidigare än vad eleverna i grundskolan får 

idag. Jag fick det även i tredje, sjätte och sjunde klass medan något sorts ordningsomdöme 

i betyget inte existerade eftersom det togs bort i samband med läsåret 1970-71. Någon 

egentlig betydelse hade inte dessa betyg för att komma vidare i skolan, utan de fungerade 

mer som att visa hur man låg till med sina ämnen. Under hela min tid som elev var det 

sifferbetyg som användes 1, 2, 3, 4 och 5, där 3 var ett medelbetyg och 5 var det högsta 

betyget. När jag nu snart är färdig lärare för grundskolans senare år är det ett helt annat 

betygssystem som gäller och jag har funderat mycket på hur betyget kan göra att eleverna 

utvecklas och får en lust att lära. 

   Idag ska alla elever ha en Individuell utvecklingsplan (IUP) och eleverna får skiftliga 

omdömen av sina lärare. Att sätta betyg på eleverna blir alltså ytterligare en uppgift för 

lärarna i årskurserna sex och sju om de blir verklighet och eleverna får ännu ett medel för 

att synliggöra sina prestationer i skolan. Eftersom många skolor fortfarande använder sig 

av de så kallade stadierna, låg, mellan och högstadiet blir betygssättning en ny 

arbetsuppgift för många lärare, det vill säga för lärare för årskurs sex. Hur det kommer att 

                                                 
1 www.dn.se/Dnet/jsp/polopy.jsp?d=147&a=502536 
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se ut i detalj i framtiden går det bara att sia om men hur vill eleverna själva ha det när det 

gäller de tre förslagen? Samt med tanke på min framtida yrkesroll som lärare i 

grundskolans senare år vill jag se hur lärare där ser på dessa förslag. 

   Jag har valt att läsa specialpedagogik under min utbildning som min specialisering och 

dessutom lagt min sista VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) i smågrupper där en mer 

anpassad undervisning råder. Detta har bidragit till att mitt intresse för de nya förslagen 

har ökat eftersom där råder det ofta ett helt annat klimat jämfört med det jag stött på när 

jag undervisat för stora klasser. I de små specialpedagogiska grupper jag har haft VFU i 

har det visat sig att problemet med frånvaro, både ogiltig och giltig, varit större än vad jag 

sett tidigare. Dessutom har begrepp som ordning och uppförande en annorlunda betydelse 

i dessa smågrupper jämfört med vad jag har sett i de stora klasserna. Att utvärdera ordning 

som lärare känner jag därför kommer att skilja sig beroende på hur klasserna ser ut, 

elevernas inställning till skolan och min egen insats som pedagog, handledare och en 

vuxen som eleverna kan känna tilltro till. 

 Betygsfrågan har varit och är ofta ett omdebatterat ämne inom skolpolitiken och med den 

borgerliga alliansen som vinnare i det senaste riksdagsvalet finns det fog för att tro att en 

rad nya förslag kommer att bli verklighet. Ett ordningsomdöme, betyg från årskurs sex 

och att den ogiltiga frånvaron ska anges i betyget är några av förslagen som förts fram. 

Det är därför intressant att ta reda på vad de som berörs tycker om förslagen. 

 

1.2 Syfte 

Efter att Sverige fått en ny regering i riksdagsvalet 2006 kommer det förmodligen införas 

vissa förändringar i betygssystemet för grundskolan. Betyg från årskurs sex, införa ett 

ordningsomdöme och att skolket ska synas i betyget är några av de förslag som 

framfördes i valrörelsen av de borgerliga partierna. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka vad lärare och elever tycker om dessa förslag. 

 

1.3 Frågeställningar  

• Vad anser elever i årskurs sex och sju om att det ska bli förändringar i 

betygssystemet? 

• Skiljer sig elevernas svar mellan årskurserna och mellan pojkar och flickor? 

• Vad tycker lärare på grundskolans senare år om de föreslagna förändringarna i 

betygssystemet?  
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1.4 Centrala begrepp 

Jag ska här presentera begrepp som förekommer i arbetet. 

 

Absoluta betyg, är ett begrepp som tillhör den historiska betygssättningen och försvann 

allt mer genom demokratiseringsperioder. Betygen byggde just som namnet antyder på 

absolut kunskap och där kunskapen består av ett vetande om en viss text, regler etcetera. 

Man använde sig A, a, AB, Ba, B, Bc och C, där A var det högsta betyget. Därför kan man 

hävda att alla betyg utom A var sänkta betyg eftersom A hade absolut överenskommelse 

med det rätta svaret2. 

 

Relativa betyg, spelade ut de absoluta betygen allt mer då en ny kunskapssyn utvecklades. 

Eftersom kunskap åldras fick man allt svårare att definiera vad absolut kunskap var för 

något. Istället utgick man i betygssystemet från fem sifferbetyg, från 1 till och med 5 där 

betyget 3 var medelvärdet, och där 1 var det lägsta medan 5 var det högsta betyget3. 

 

Målrelaterade betyg, bygger på en formaliserad bedömning och uppskattning av elevernas 

prestationer av deras studier i skolan som bygger på avsedda mål. Dessa mål bygger på 

kunskap och färdigheter som noga definierats i förväg. Detta betygssystem anses allmänt 

vara mer relevant till ämnen som bygger på förmågor i ämnen som språk och matematik 

jämfört med ämnen som bygger på allmänorientering och estetiska förmågor.4

 

Ordningsbetyg, var ett icke ämnesbundet betyg vilket avlägsnades när grundskola och 

gymnasieskola infördes under 1960 och 1970 talen. Det var i 1928 års läroverksstadga 

som man utfärdade bestämmelse om ordningsbetyg och man skulle använda sig av en 

tvågradig skala där B stod för Iakttagit ordning och C stod för Brustit i ordning. Senare i 

1933 års läroverksstadga infördes det en tregradig skala där A stod för Mycket god, B stod 

för God medan ett C betydde Mindre god. Tre år senare, 1936, fick även den obligatoriska 

skolan likadana bestämmelser och den kom att införas genom folkskolestadgan. A blev 

sedermera sett som ett normalbetyg.5

 

                                                 
2 Henry Egidius, Betygsättning Utvärdering i skola och utbildning, (Malmö: Boktryckeriet i Malmö,1992), s. 13-
14. ISBN 91-40-61541-3   
3 Ibid. s. 17-19. 
4 Bra Böcker, Nationalencyklopedien, (Höganäs, 1994), s. 562. ISBN 91-7024-620-3 
5 Ibid. s. 474. 
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Uppförandebetyg, var som ordningsbetyget ett ej ämnesbundet betyg och togs bort i 

samband med att man införde grundskolan och gymnasieskolan. Man använde här en 

skala på fyra steg där A stod för mycket gott, B stod för gott, C motsvarade mindre gott 

och D stod för klandervärt. A ansågs vara ett normalbetyg.6  

 

1.5 Tidigare forskning 

Eftersom mitt arbete vilar på resultatet av riksdagsvalet 2006 är det svårt att finna 

liknande forskning om precis samma ämne.  

   De fyra examensarbeten som jag tagit upp i mitt arbete är med för att ge exempel på 

undersökningar som berört betygens betydelse i grundskolan varav ett har behandlat 

ordningsomdöme. Dessa rapporter som lärarstuderande har skrivit handlar alltså om 

ämnen som berör mitt arbete på olika vis.  

   Christina Holmström har skrivit ett arbete där hon speglar betygen förr och nu. Hon har 

undersökt hur dagens betygssystem har växt fram och hennes resultat vilar på en intervju 

av en lärare och en enkätundersökning bland 18 elever i årskurs nio. Resultatet visar att 

både läraren och eleverna var överens om att de ville ha någon form av betyg som ett 

bedömningsinstrument. I hennes fall utgick hon av begränsningsskäl att utgå från ämnet 

svenska.7

   I ett annat examensarbete tar Anna Magnusson upp elevers syn om betyg. Förutom att 

redogöra hur dagens betygssystem har växt fram undersöker hon ur elevers synvinkel 

betydelsen och funktionen av betygen och möjligheten för eleverna att påverka betygen. 

Arbetet grundar sig på en litteraturstudie och en enkätundersökning som 20 elever i 

årskurs nio deltog i. Resultatet visar att det inte bara är eleverna som vill ha betyg utan 

även andra grupper utanför skolan som till exempel arbetsgivare, föräldrar och högre 

utbildningssäten. Betyg används i främsta hand som ett urvalsinstrument inför högre 

studier. De flesta av eleverna tycker att betyg är bra som ett bedömningsinstrument och att 

de känner att de kan påverka sina betyg samt att de känner till de olika uppnående målen 

som finns för de olika ämnena. Det kommer även fram att betyg inte räcker utan man 

måste skilja på betygssättning och bedömning. Det nämns dessutom att betyg kan 

användas som både en motivationshöjande faktor men även som ett maktmedel.8

                                                 
6 Bra Böcker, Nationalencyklopedien, (Höganäs, 1996), s. 72. ISBN 91-7024-620-3 
7 Christina Holmström, Betyg förr och nu, 2002 
8 Anna Magnusson, Några elevers tankar om betyg, 2004 
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   I det tredje examensarbetet jag tagit del av skriver Lovisa Olsson att syftet med hennes 

arbete är att undersöka hur olika grupper ser på betyg och betygskriterier. Hon utgår ifrån 

ämnet samhällskunskap och intervjuar därför två SO-lärare och gör en enkätundersökning 

där 118 elever deltog där hon tar reda på vilken inställning de har till betyg och 

betygskriterierna. Hon gör dessutom en litteraturstudie om samma ämne. 

   Resultatet visat att det är tid som är den samfällda nämnaren för att få betygssystemet att 

fungera som bäst och därför måste det avsättas mer av den varan så det ges utrymme för 

eventuella diskussioner. Tiden ska i första hand ge grund för slitstarka relationer mellan 

lärare och elever.9

   Kristian Roos har skrivit sitt examensarbete med fokus på ett ordningsomdöme i skolan. 

Han har utgått från folkpartiets förslag om ett ordningsomdöme i valrörelsen 2006 bör 

införas i grundskolan och ställt det till en historisk kontext. Hans resultat vilar på en 

analys av redan befintliga data och jämför sedan diskussioner som fördes mellan åren 

1946 – 1969 i samband med grundskolans framväxt och 2006. Resultatet visar att 

diskussionerna påminner till stor del om varandra oavsett när de förekom. Det handlar till 

största del om man antingen var för eller emot en auktoritär skolform.10

   Jag har även undersökt en forskningsresumé som handlar om ogiltig frånvaro och skolk 

bland barn och ungdomar. Rapporten är skriven av Annelis Jönsson och behandlar 47 

studier som på ett eller annat sätt har belyst skolk bland elever. Resultaten visar bland 

annat att skolk i princip är ett problem på grundskolans senare år, är ett storstadsfenomen, 

infinner sig hos elever som är ängsliga och oroliga, skolkare klarar sig sämre i skolan och 

att skolkare oftare kommer från mindre studiemotiverade miljöer jämfört med elever som 

inte skolkar. Det hävdas också att flickor och pojkars skolkbeteende är i princip 

samstämmigt. 

   Flera studier visar att elever som skolkar ofta har föräldrar som är negativt inställda till 

skolan, deltar mindre ofta vid föräldramöten än icke-skolkarnas föräldrar och har 

begränsad kontakt med skolan. Tittar man djupare på sambandet mellan hemmet och 

skolan visar två andra studier att elever som skolkar har färre regler i hemmet eller att 

eleverna bryter mer mot regler i hemmet jämfört med elever som inte skolkat. Dessa 

elever tillbringar dessutom färre kvällar hemma, stannar oftare borta på natten utan att 

meddela hemmet eller har rymt hemifrån någon gång. 

                                                 
9 Lovisa Olsson, Betyg och betygskriterier, 2005 
10 Kristian Roos, Ordningsomdöme i skolan, 2006 
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   Fyra studier i rapporten har tagit upp aspekten skolktendens till den emotionella statusen 

där frågor om oro och rastlöshet i skolan har behandlats. Den bild som skapas av den 

typiske skolkaren är förutom att denne känner sig orolig och ängslig i skolan också är 

ointresserad av skolarbete och dess krav samt uppfattar skolan som ett tvång.11

    

                                                 
11 Annelis Jönsson, Skolk – en forskningsresumé, 1990 
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2. Metod 

2.1 Material  

Materialet som jag använt utgörs av litteratur, tidigare forskning, enkäter till elever och 

intervjufrågor till lärare. Mitt arbete består av tre olika delar. Eftersom de politiska 

förslagen som mitt arbete vilar på, tidigare betyg och ordningsomdöme är utkast som inte 

var aktuellt före riksdagsvalet 2006 finns det varken litteratur eller tidigare forskning som 

berör precis samma ämne. Den litteratur och tidigare forskning som jag trots allt använder 

mig av i mitt arbete handlar till stor del om betygshistoria och utvärdering av 

betygssystemen. 

   Tyngdpunkten i mitt arbete blir därför min enkätundersökning där elever i årskurs sex 

och årskurs sju deltog och mina intervjuer av fyra lärare som jobbar i grundskolans senare 

år. Deras synpunkter diskuteras och ställs i perspektiv med den litteratur som jag använder 

mig av i mitt arbete. 

   För att undersöka vad elever anser om en förändring av betygssystemet använde jag mig 

av en enkät med elva frågor där de svarade på slutna frågor med några få undantag. För att 

vidga undersökningen ytterligare lät jag både elever i årskurs sex och årskurs sju från fyra 

skolområden på olika platser i Värmland svara på enkäten. För att försäkra mig om att det 

var okej att ange vilka skolor som deltog i undersökningen i min rapport pratade jag med 

samtliga rektorer på de olika skolområdena och fick deras muntliga godkännande. För att 

få en bra spridning på mitt resultat lät jag två sjundeklasser som går på Töcksforsskolan i 

Årjängs kommun och en sjundeklass på Sannerudsskolan i Kil vara utgångspunkt för 

årskurs sju. Medan jag lät två sjätteklasser på Skåreskolan i Skåre och en sjätteklass på 

Vikstaskolan i Kil motsvara årskurs sex i mitt arbete. Min enkätundersökning pågick 

under november 2006. Mina intervjuer av de fyra olika lärarna på grundskolans senare år 

pågick under samma tidsperiod som min enkätundersökning. Två av lärarna jobbar på 

skolan i Töcksfors medan de två andra jobbar på Sannerudsskolan i Kil och alla har olika 

erfarenheter av undervisning och betygssystemet. Lärarna som svarade på mina frågor 

utgick jag i första hand från att se till att de jobbat olika länge på grundskolans senare år. 

Därför var en lärare som jag intervjuade nyexaminerad, en annan hade jobbat ett antal år 

men börjat arbeta efter att Lpo 94 infördes och en lärare som även har erfarenhet av Lgr 

80. Till sist, för att koppla det min egen utbildning, lät jag en speciallärare intervjuas för 

att ge sin syn på mina frågor. 
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2.2 Enkätundersökning  

Ottar Hellevik tar upp i sin bok, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskaper, hur 

en forskare kan välja mellan tre olika datainsamlingsmetoder för att samla in sin 

information. Dessa tre metoder är observationsmetod, intervjuer och enkäter. I den 

förstnämnda samlas data in genom att forskaren registrerar sina rön av ett fenomen medan 

vid intervjuer ställs frågor av en individ (intervjuaren) till en annan person som fungerar 

som intervjuperson. Svaren antecknas sedan av intervjuaren som används i 

undersökningen. När det gäller det tredje alternativet samlas uppgifter in genom att de 

som ska svara själva läser frågorna i en enkät och antecknar sina svar.12

   Genom att använda sig av enkäter i sin undersökning ställs forskaren inför ytterligare 

val eftersom att denna metod skiljer på postenkäter och gruppenkäter. I det första fallet 

skickas enkäterna per post till dem som ska svara på frågorna medan gruppenkäter istället 

fylls i av flera personer vid samma tillfälle under tillsyn av en forskare. Enkäten kan 

dessutom ha olika upplägg genom att vara direktstrukturerad eller inte13. 

   I min undersökning använde jag mig av ett direkt och strukturerat upplägg, genom enkla 

frågor med fasta svarsalternativ, även om det fanns visst utrymme för de svarande att ange 

personliga svar. För att ytterligare förklara hur min undersökning gick till kommer jag att 

gå igenom min enkätundersökning och motivera varför jag använde mig av dessa frågor. 

Jag började med att presentera mig och berätta om syftet med min undersökning. Jag 

förklarade för eleverna att betygssystemet förmodligen kommer att ändras eftersom den 

borgerliga alliansen presenterade en rad olika förslag i valrörelsen 2006. Eleverna fick 

därför ha detta som utgångspunkt när de svarade på mina frågor. Enkäten finns som bilaga 

i detta arbete. 

   Eleverna fick först ange kön och årskurs eftersom jag vill studera om det finns skillnader 

mellan dessa grupper. Den första frågan använde jag mig av därför att oavsett om eleverna 

har fått betyg eller inte så finns det mål som de ska ha uppnått enligt Lpo94 i slutet av det 

femte skolåret. Jag ville helt enkelt se om eleverna är medvetna om att det finns mål med 

undervisningen överhuvudtaget. Fråga nummer två använde jag mig av för att se hur 

förberedda eleverna är att få betyg i åttan och för att se om det är någon skillnad mellan 

årskurs sex och årskurs sju. Den tredje frågan nyttjade jag för att se om eleverna själva 

                                                 
12 Hellevik Ottar, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, (Borås, Natur och Kultur, 1996), s. 94-95. 
ISBN 91-27-01431-2 
13 Ibid. s. 114 
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ville ha betyg tidigare och ställa det mot vad vissa partier jobbar för. Eleverna fick även 

här möjlighet att ange en specifik årskurs som de eventuellt vill ha betyg från.  

   Idag är det lag på att varje elev ska ha en IUP (Individuell utvecklingsplan) som skrivs 

tillsammans med lärare, elev och föräldrar. En sådan ska skrivas en gång varje år och 

bygga på olika lärares omdömen om eleven. För att ställa IUP mot betyg och dess 

tydlighet, fick eleverna själva svara på om de tyckte det vore lättare med betyg eller inte, 

vilket blev fråga nummer fyra. För att ytterligare studera vad eleverna tycker om samma 

ämne lät jag i fråga fem eleverna jämföra ett omdöme med ett betyg och se vilket de ansåg 

väga tyngst. 

   Hur ett framtida betygssystem kommer att se ut vet man inte idag. Ska alla ämnen 

betygsättas och hur bör det se ut enligt eleverna är frågor som jag berör i fråga sex och sju. 

Eleverna hade möjlighet att ange i fråga sex vilka ämne/ämnen som de eventuellt tyckte 

skulle vara betygsfria. Avsikten var att se om det fanns likheter mellan svaren bland de 

elever som svarade ja. Anledningen till att jag tog med fråga sju var att jag tycker att det 

finns risk för att skicka mindre bra signaler till elever i årskurs sex då de ofta byter 

skolmiljö och eventuellt inte når betyget godkänt.  

    Den borgerliga alliansen gick till val på att införa ordningsbetyg i terminsbetyget och 

det är därför högst troligt att detta kommer att påbörjas under denna mandatperiod. Fråga 

åtta är därför helt riktad mot vad eleverna själva tycker om att införa detta eller inte. Syftet 

med att ta in ett ordningsbetyg från politiskt håll är att det ska hjälpa läraren att hålla 

bättre ordning på eleverna. Fråga nio är med för att se om eleverna tror att detta kommer 

att fungera i realiteten eller inte. 

   Det har även framförts förslag i valrörelsen att den ogiltiga frånvaron dvs. skolket ska 

anges i betyget vilket jag behandlar i min sista fråga. Eleverna fick ta ställning till om de 

tyckte detta var bra eller inte och även kunna ange om de var osäkra eller inte visste. 

 

2.3 Intervju med lärare 

I boken Examensarbetet i lärarutbildningen behandlas olika typer av intervjuer. 

Författarna nämner två olika intervjuer och skiljer dessa genom att benämna den ena som 

den strukturerade och den andra som den kvalitativa. Den strukturerade bygger på fasta 

frågor i speciella frågeområden, har både fasta och inte fasta svarsalternativ. Den 

kvalitativa metoden har också fasta frågeområden men har däremot inte fasta frågor. Det 

finns heller inte fasta svarsalternativ. Bägge metoderna kan med fördel använda en 

bandspelare vid intervjuerna. Eftersom den kvalitativa metoden varken har fasta 
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svarsalternativ eller fasta frågor har respondenten vid denna metod möjlighet att ge så 

uttömmande svar som möjligt.14  

Mina intervjuer med lärarna byggde på ett intervjuunderlag som samtliga lärare fick läsa 

innan min intervju ägde rum. Jag ansåg att flera av frågorna krävde en viss förberedelse 

eftersom de byggde mycket på egna erfarenheter och minnen som lärare. 

Intervjuunderlaget finns som bilaga i rapporten. Den intervjuform som användes var en 

blandning av den strukturerade och den kvalitativa metoden. Med fasta frågor i särskilda 

områden men med så öppna svar som möjligt eftersom många av frågorna bygger på 

personliga erfarenheter och egna åsikter. Jag använde mig vid samtliga intervjuer av 

bandspelare och det var ingen av lärarna som hade något emot detta. 

   De två första frågorna jag riktade till lärarna byggde mycket på de krav jag ställde för att 

göra mitt urval av svaranden. Meningen var att de skulle ha varierande bakgrunder 

eftersom jag eftersökte största möjliga resultat med tanke på rapportens omfattning. 

   Fråga tre byggde på att se om det fanns olika synsätt på betyg eftersom det inte minst 

från politiskt håll finns tankar på om det överhuvudtaget borde finnas betyg på 

grundskolan. Med tanke på mitt urval så visste jag att de olika lärarna skulle ha olika 

erfarenheter av de olika betygssystemen som existerat sedan 1960-talet och därför tog jag 

med fråga fyra. 

   Fråga fem använde jag mig av för att se om de kunde se några fördelar med att införa 

betyg från årskurs sex istället för att eleverna inte alls blivit betygsatta när de kommer till 

årskurs sju. Detta är även högst relevant för min egen framtida yrkesroll på grundskolans 

senare år eftersom jag kommer att vara i samma situation som de i framtiden.  

   Om det finns risk för att elever som lämnar årskurs sex inte uppnår godkänt är det 

viktigt att diskutera om betygssystemet borde ändras. Därför ställer jag frågan till lärarna i 

fråga sex om betygssystemet borde ändras om man ska använda dagens system från  

årskurs sex eller om de har förslag på något annat. 

   Att ett ordningsomdöme kommer att införas i betyget finns det starka argument för från 

den borgerliga alliansen inom politiken. För att undersöka vad lärarna spontant tycker om 

detta ställer jag därför fråga åtta som en öppen fråga där deras egna åsikter får grunda 

svaren. Meningen var att se om lärarna kunde se både fördelar och nackdelar med ett 

sådant förslag ur elevernas synvinkel. Och oavsett om de tycker att detta är ett bra förslag 

                                                 
14 Johansson Bo, Svedner Per Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen, (Uppsala, Kunskapsföretaget, 2006),     
s 42-43 . ISBN 91-89040-64-3 
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eller inte tyckte jag att det var intressant att ställa frågan hur de tycker att det borde se ut, 

vilket jag gjorde i min nionde fråga. 

   Under min sista VFU-period valde jag att förlägga den till små grupper med elever som 

hade specialundervisning av olika skäl. Där stötte jag på elever som krävde dels mycket 

uppmärksamhet och inte visade något större intresse för skolundervisning. Flera elever 

som gick i dessa grupper hade svårigheter att klara målen med undervisningen och hade 

svårt med ordningen. Min nionde fråga är därför kopplad till just dessa elever som hamnar 

i specialpedagogiska grupper och hur man hjälper dem bäst.  

   Den sista frågan handlar om den ogiltiga frånvaron som eventuellt ska införas i betyget. 

För att ge ytterligare bredd åt frågan fick lärarna även ta ställning till frånvaro 

överhuvudtaget och framföra sina åsikter om detta ämne.  

 

 

2.4 Avgränsningar 

Avgränsningar gör jag med hänsyn till två olika åldersgrupper inom skolan. De två 

åldersgrupperna är årskurs sex och årskurs sju. Dessa utgör grupper som med alliansens 

förslag kommer att få betyg tidigare jämfört med hur det ser ut idag. Då det inte går att få 

en helhetsbild av hur alla elever i dessa årskurser tycker, valde jag att avgränsa mig till sex 

olika klasser och i fyra olika skolområden. Jag valde därför att undersöka två sjätteklasser 

på Skåreskolan och en sjätteklass på Vikstaskolan medan urvalet av sjundeklasser föll på 

två sjundeklasser på Töcksforsskolan och en sjundeklass på Sannerudsskolan. Detta 

gjordes för att få en så bra spridning på mina svar som möjligt med tanke på arbetets 

omfattning.  

   Eftersom jag utbildar mig till lärare inom grundskolans senare år, det vill säga årskurs 

sex till nio, så beslöt jag mig för att inrikta mina intervjuer till lärare inom detta 

arbetsområde. För att vidga min undersökning så mycket som möjligt bestämde jag mig 

för att de lärare jag intervjuade skulle ha jobbat olika länge med elever inom grundskolans 

senare år. För att knyta min undersökning ytterligare till min egen utbildning med den 

specialpedagogiska inriktningen, ville jag dessutom lyssna på lärare som även jobbar som 

speciallärare. 
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2.5 Käll- och metodkritik  

Eftersom min undersökning bygger på politiska förslag som inte trätt i kraft ännu finns det 

ingen litteratur om just mitt ämne. Den litteratur jag använt mig av är med för att kunna 

betrakta betyg ur olika aspekter som berör min undersökning. 

   De elever jag gjorde en enkätundersökning med hade en relativt låg ålder och de fick ta 

ställning till politiska förslag. De fick dessutom ange ståndpunkt om ett betygssystem som 

de aldrig utvärderats av ännu i grundskolan. Mitt resultat skulle kunna ha vidgats om jag 

även hade låtit äldre elever på grundskolan svara på enkäten. 

De lärare jag intervjuade hade ganska olika erfarenheter av skolan och deras svar byggde 

mycket på personliga ställningstaganden. Skulle jag ställa samma frågor om ett år och 

förslagen hade gått i kraft kanske mitt resultat sett annorlunda ut. Mitt svar hade eventuellt 

även sett ut på annat sätt om jag använt mig av fler lärare som hade lika långa erfarenheter 

av undervisning mot grundskolans senare år. 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

När det gäller reliabiliteten i min undersökning så kan man diskutera med vilken 

mätnoggrannhet min enkätundersökning och mina intervjuer har utförts.  

   I samtliga sex klasser där jag utfört min enkätundersökning har jag gått tillväga på 

princip samma sätt. Eleverna har inte varit förberedda, alla har utförts på lektionstid 

tillsammans med läraren, diskuterat omkring min första fråga och sedan låtit eleverna 

svara i sin egen takt. Jag anser att frågorna varit välformulerade och att de täcker alla 

viktiga synvinklar runt mina frågeställningar. Det förekom sällan att jag behövde förklara 

frågorna och jag har inte upplevt att någon elementär fråga saknas.  

   När det gäller mina intervjuer har jag gått tillväga på ett likartat sätt förutom att de lärare 

jag intervjuade fick ta del av frågorna innan vi träffades. Även här anser jag att frågorna 

var välformulerade och det förekom endast vid något enstaka tillfälle att någon lärare hade 

svårt att förstå frågan. Jag anser att mina intervjufrågor täcker min frågeställning och inte 

heller i detta fall anser jag att någon viktig fråga saknas. Jag anser därför att reliabiliteten 

varit hög i min undersökning. Ämnade jag göra samma undersökning vid en tidsmässigt 

närbelägen tidpunkt, tror jag att resultatet skulle bli ganska lika.   

   När det gäller validiteten i min undersökning utgår jag ifrån om resultaten ger en sann 

bild av det som undersökts. För att få så god validitet som möjligt har jag haft 

undersökningens syfte och frågeställningar som utgångspunkt för mina intervjufrågor. När 
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det gäller validiteten i mitt resultat så anser jag att den är ganska hög eftersom jag använde 

mig av 132 elever fördelat på sex klasser. Dessa sex klasser var dessutom fördelade på 

fyra olika skolområden och de förekom i tre olika kommuner. Genom denna spridning 

anser jag därför att resultatet ger en bra bild av det som undersökts. 

   Lärarna som intervjuades hade olika erfarenheter från grundskolans senare år, hade 

jobbat olika länge och kom från två olika skolområden. Syftet med det var att skapa en 

spridning i undersökningen och få en så sann bild som möjligt av det som undersöktes. 

Validiteten har dock viss inskränkning när det gäller lärarnas svar eftersom de till stor del 

byggde på personligt ställningstagande och erfarenheter. 
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3.   Litteraturgenomgång 

3.1 Litteraturstudie 

      Jag har valt ut litteratur med tanke på att de ska behandla betyg ur olika synvinklar och att   

de ska beröra min undersökning som jag gjorde i form av en enkätundersökning bland 

elever och intervjuer av lärare. 

 Henry Egidius tar i sin bok, Betygsättning och utvärdering i skola och utbildning, upp 

betygsförändringar och konstaterar att skolan har blivit allt mera kompetensinriktad under 

1990-talet. Han diskuterar omkring det målrelaterade betygssystemet och ställer sig frågan 

om det egentligen är det bästa sättet att mäta elevers kunskaper. Han tar även upp skilda 

synsätt när det gäller betygssättning och utvärderingar och klarlägger att det finns ett nära 

samarbete mellan arbetslivet och planering av skolans verksamhet.  

   Nationalencyklopedien har jag använt mig då jag på ett kort och koncist sätt vill förklara 

centrala begrepp. 

   Helena Korp skriver åt myndigheten för skolutveckling, Kunskapsbedömning – Hur, vad 

och varför, och menar att prov och bedömning styr inlärningen till mycket stor del. 

   Boken Skolbarn som Friman tillsammans med Henschen, Högberg, Silvén-Garnert och 

Söderlind skrivit handlar om folkskolans framväxt i Sverige. Den behandlar tidsepoken 

från 1800-talets mitt, då folkskolan växte fram, tills dess att läroplanen 1980 för 

grundskolan började. Boken tar upp frågan om betygens vara eller icke vara och 

diskuterar den historik som tillhör denna fråga. 

   Pehr Måls bok, Betyg – men på vad?, som jag tar upp i mitt arbete tar upp sambanden 

mellan betygssystem, bedömande och skolbarnens sätt att ta in kunskap. Boken är inte 

bara ett inlägg i den eviga frågan om betyg utan kan också användas som ett lämpligt stöd 

i vidare diskussioner om hur skolans mål ska nås på bästa sättet. 

   Boken PED-Pedagogisk handbok som Knud Grue-Sörensen gett uttryck åt består av en 

samlad framställan av pedagogikens grundbegrepp där vi bland annat kan läsa om 

utvärdering och betyg. Han belyser både fördelar och nackdelar och uppmuntrar läsaren 

att själv ha synpunkter och diskutera vidare eftersom pedagogiken inte består av självklara 

dogmer utan rymmer många obesvarade frågor.    

   Skriften som Riksförbundet Hem och Skola har skrivit, Skolans utveckling och 

utvärdering, tar jag upp i mitt arbete därför att den bygger på en överläggning där mer än 

100 000 föräldrar deltog där de fick klarlägga sin inställning till betygen i grundskolan. 

Inte heller detta material ger några enkla svar utan boken ska ses som ett debattinlägg i 

betygsfrågan. 
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   I boken Varför betyg?, diskuteras de viktigaste dragen av betygens utveckling i Sverige 

från 1940-talet och framåt. Boken syfte är att redogöra och utforska de förhållanden som 

har lett fram till dagens målrelaterade betygssystem. Jag studerade i första hand den 

politiska debatten under 1970-talet och framåt för att belysa motsättningarna mellan 

blocken i Sveriges riksdag. 

   Med hjälp av Läroplan för grundskolan som presenterades 1962 kan man ta del av hur 

betygen i uppförande och ordning skulle användas i grundskolan. Hur det skulle graderas 

och vilka andra regler som hade med dessa två betyg att göra. 

   I betänkandet av 1973 års betygsutredning som presenterades 1977, Betygen i skolan, tar 

man upp tidigare ändringar av betygssystemet och ger en bild av hur förändringar kan 

processas genom olika instanser. 

 

 

3.1.1 Betygshistoria 

När det första nationella examinationssystemet ska anges hänvisas det till Kina där de 

redan under 200-talet använde sig av examineringar som kunde bestå av skriftliga och 

konkurrensinriktade prov. Resultaten där användes som urval till högre anställningar inom 

olika förvaltningar. Kunskaperna testades inom flera områden men det ansågs att det var 

svårt att uppnå en tillräcklig neutralitet i bedömningen eftersom bakgrund och intresse 

spelade en stor roll. Trots detta levde detta examinationssystem kvar i Kina ända in på 

1800-talet. I Västeuropa uppstod det första väsentliga examinationssystemet inte förrän i 

slutet av 1700-talet även om viss kunskapsbedömning förekom på universiteten i Paris 

och Bologna under 1100-talet. Under samma tid användes även en form av regelfäst 

bedömning vid hantverksskrånas gesällprov. Till skillnad från det kinesiska systemet som 

byggde på urval, byggde det europeiska på en kvalifikation, det vill säga att kungöra 

resultaten och ge tillträde till högre utbildning.15

   Använda sig av graderade betyg i skolan har det gjorts sedan 1820 i Sverige genom den 

skolförordning som infördes då. Varje elev skulle betygsättas efter en absolut betygsskala 

och kunskaperna skulle vara knutna till bestämda kunskaper och eleven skulle inte flyttas 

upp förrän tillräcklig kunskap fanns om de specifika styckena. Denna syn fastslogs genom 

1897 års folkskolestadga och 1905 års läroverksstadga. Utvecklingen av betygen skilde 

sig mellan folkskolan, som var skild från den högre utbildningen, och realskolan. År 1939 

                                                 
15Helena Korp, Kunskapsbedömning - hur, vad och varför, (Kalmar, Lenanders grafiska AB, 2003), s 26-27. 
ISBN 91-85128-05-8 
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tillsattes en betygsutredning av riksdagen som föreslog att skolan skulle använda sig av ett 

relativt betygssystem. Tio år senare, 1949, infördes det relativa betygssystemet i 

folkskolan medan realskolan fortfarande använde sig av det absoluta systemet. Betygen 

skulle dock använda sig av samma sjugradiga bokstavsskala men att betyget Ba skulle ses 

som ett medelvärde och som ett godkänt betyg. I och med beslutet att den nioåriga 

obligatoriska grundskolan skulle genomföras 1962 skulle även betygssystemet förändras. 

Trots att en majoritet av lärarna (67 %) i en undersökning gjord av Lärartidningen 1961 

ville ha kvar det gamla betygssystemet ändrades det till en femgradig sifferskala. Inte ens 

två procent av lärarna ville ta bort betyget helt utan en klar majoritet ansåg att betyg var 

ett bra verktyg i undervisningen. En annan skillnad som blev verklighet genom denna 

reform var att inget betyg var underkänt utan en elev kunde flyttas upp fastän eleven inte 

hade införskaffat sig tillräckliga kunskaper. Ytterligare en viktig skillnad var att de flesta 

elever var fördelade i grupper runt medelvärdet 3. Alla elever kunde inte få ettor eller 

femmor vilket gjorde att det blev konkurrens bland eleverna om de högsta betygen16.  

   Per Måhl undersöker i sin bok Betyg- men på vad? ,varför vi fick relativa betyg och han 

menar att den politiska och sociala situationen ändrades under 1950-talet. 

Socialdemokraterna drev frågan att allt fler människor med arbetarklassbakgrund skulle 

långtidsutbildas eftersom mekaniseringen gjorde att arbetskraftsbehovet minskade i 

jordbruket och i industrin. Detta gjorde att utbildningssektorn ökade och det gamla 

bokstavsbetyget fungerade dåligt när urvalet av de sökande skulle ske. En så kallad 

betygsinflation hade skett och det ryktades om att vissa skolor ställde lägre krav på barn 

från rika familjer17. 

 

3.1.2 Betyg i perspektiv 

I grund och botten så är betyg en beteckning och utvärdering av enskilda prestationer då 

en granskare ska mäta och bestämma värdet i olika områden. I skolan handlar det därför 

om en pedagogisk mätning även om begreppet i allmänhet är ett ganska vidsträckt 

område. Fastän det är en utvärdering så bör det snarare liknas med en bedömning eftersom 

läraren ställer prestationen mot bestämda kriterier. Inom skolan och 

undervisningsområden är det viktigt att ta hänsyn till vad som ska bedömas eller värderas. 

Handlar det om elever då handlar det i regel om ett definitivt och begränsat avseende. 

Bedömningar kan göras inom undervisningens område i form av en kursplan, prov eller 

                                                 
16 Helena Friman mfl, Skolbarn, (Ungern, Tidens förlag, 1985), s 278-279. ISBN 91-550-2901-9 
17 Per Måhl, Betyg - men på vad?, (Stockholm, HLS Förlag, 1991), s 90. ISBN 91-7656-260-3  
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något läromedel och kan därför användas i en spridd omfattning, vilket kan skapa problem 

när det gäller avgränsning.18  

   Om enstaka prestationer ska mätas är det naturligt att använda sig av uttryck från 

vardagslivet eftersom insatsen kan bedömas som mycket god, god, någorlunda god och så 

vidare. Detta i sin tur har skapat olika beteckningar där det råder enighet om vilka uttryck 

som står för vad. I och med detta så uppstod det ett behov av att räkna ut ett 

genomsnittsvärde och detta skapade sedan grunden för en sifferskala. Det genomsnittliga 

värdet bör sedan kunna förstås i vanligt språkbruk för att kunna få ett relevant värde. 

Sifferskalan är inget nytt påfund utan har använts utav jesuitskolor för flera hundra år 

sedan. Det har förts många diskussioner om hur en betygsskala bör se ut för att vara så 

ändamålsenlig som möjligt. Det har spekulerats i om det skulle finnas flera steg i en 

betygsskala, antingen fler steg eller om avstånden mellan de olika stegen borde vara 

längre beroende på vart de finns på skalan. Historiskt sett har stegen minskat i takt med 

tiden och författaren menar att olika bedömare kan ha olika synsätt eftersom det finns en 

brist på likformighet. Det är svårt att få rättvisa i ett betygssystem men svaret ligger 

förmodligen inte i att minska antalet steg utan öka antalet bedömare.19

 

3.1.3 Betygen i grundskolan 

En fråga som riksförbundet Hem och Skola ställde i en skrift från 1989 lyder, vad används 

betygen egentligen till i grundskolan? Det konstateras att betyg är en värdering av 

eleverna som lärarna och skolan gör. Betygen fungerar också som en upplysning till 

föräldrarna om hur barnets arbete i skolan har gått. Dessutom finns det en avsikt med 

betyg, skolsystemet behöver ha enkla urvalsinstrument när eleverna ska söka in på olika 

gymnasieprogram.20 Faran med betyg på grundskolan är att det sker en 

sorteringsverksamhet som bygger på människors olika kvalitéer vilket i sin tur kan 

stämpla vissa elever som lär långsamt negativt. Det finns alltså en fara med att bedöma 

människors insatser eftersom det alltid finns någon form av orättvisa med i bilden.21

   Betyg behövs trots allt i grundskolan eftersom det måste finnas med en styrning för att 

få samhällets ekvation att gå ihop. Det måste därför göras ett urval och något alternativ till 

betyg finns inte. Betyg behövs dessutom för att motivera eleverna att studera. Ska 

                                                 
18 Knud Grue-Sörensen, PED-Pedagogisk handbok, (Stockholm, Natur och Kultur, 1976), s 262. ISBN 91-27-
001186-5 
19 Ibid. s 266 
20 Riksförbundet Hem och Skola, Skolans utveckling och utvärdering, (Stockholm, 1989), s 27. 
21 Ibid. s.28 
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eleverna satsa tid och kraft är det nödvändigt för lärarna att de kan inspirera dem för deras 

studier och då är betyg ett viktigt och påtagligt medel för att de ska lyckas.22

 

3.1.4 Den politiska debatten 

När det gäller de politiska motsättningarna finns det en klar skiljelinje mellan det 

borgerliga blocket och den vänstra sidan med socialdemokraterna som största parti. Det 

syntes tydligt i samband med Betygsutredningen 1973 då det handlade om de relativa 

betygens vara eller inte vara. Socialdemokraterna eftersträvade en betygsfri skola men 

med ett omdöme som skulle ha tre steg som skulle ligga till grund för elevernas 

gymnasieval. Den borgerliga förslaget innebar att skolan skulle ha en betygsskala på fem 

eller tre steg. Moderaterna ville dessutom ha betyg från slutet av årskurs tre medan 

folkpartiet och centerpartiet föredrog att betyg skulle ges från slutet av årskurs sju.23 I 

samband med införandet av de kunskaps – målrelaterade betygen syntes återigen klara 

åsiktsskillnader. De borgerliga partierna ville ha betyg från årskurs sju istället för årskurs 

åtta som socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet genomförde. Dessutom 

reserverades sig de borgerliga partierna mot att betygsskalan skulle vara tregradig, deras 

förslag vilade på ett betygssystem som skulle ha sju steg där graderna skulle vara från A 

till F. Moderaterna förordade även att skriftliga omdömen skulle vara obligatoriska i 

grundskolan. Dessutom föreslog moderaterna en utredning som handlade om att införa ett 

uppförandebetyg. 

   Tittar man på de mest olika uppfattningarna som de politiska partierna har finner man 

just moderaterna på den ena sidan som är inriktade på ett betygssystem som ska innehålla 

flera steg och användas tidigt. På den motsatta sidan hittar man vänsterpartiet som 

konsekvent har varit emot att betyg överhuvudtaget ska användas i grundskolan eftersom 

de anser att det skapar konkurrens istället för samarbete.24

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ibid. s.29 
23 Håkan Andersson, Varför betyg?, (Lund, Studentlitteratur, 1999), s 77. ISBN 91-44-00893-7 
24 Ibid. s.78 
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3.1.5    Betyg i uppförande och ordning 

 

Betyg i uppförande och ordning bestod av två olika betyg där betyg i uppförande gavs 

enligt A, B, C och D. Betyg i ordning gavs i likadan skala förutom att betyget D inte 

användes. Det högsta betyget var A och det var också det som ansågs vara ett 

normalbetyg. Det byggde på att läraren utgick från att uppförandet och ordningen inte gav 

anledning till några anmärkningar. Variationer nedåt ansågs vid behov kunna förekomma 

och då särskilt med betyget i ordning. Exempel på tillrättavisningar är sen ankomst, tydligt 

slarv med hemuppgifter och vårdslöshet med skolans och kamraters egendomar. Det var 

svårt att sätta gränser för vad som gällde för de bägge betygen, dels att upprepad oordning 

kunde liknas med dåligt uppförande och att det skulle tas hänsyn till elevernas ålder och 

deras skolsituation. Dessa två betyg skulle endast ta hänsyn till elevens uppträdande i 

skolan och dess närmiljö och röra kontakterna som eleven har med skolpersonal och andra 

elever.25

   I och med att läsåret 1970/71 startade och att den nya läroplanen infördes, Lgr 69, 

upphörde grundskolan med att ge betyg i uppförande och ordning. Till grund för detta låg 

ett beslut om en revision av grundskolans läroplan som hade skett 196826. 

 

3.1.6 Betyg från olika årskurser 

Det förekom en livlig diskussion om betygen i slutet av 1960-talet. Debatten rörde inte 

enbart om hur betygen skulle utformas utan även vilket syfte betygen hade. Arbetsgruppen 

i Skolöverstyrelsen fick därför i uppdrag att utreda betygens effekter och behovet av betyg 

i skolväsendet och lägga fram ett principförslag. Förslagen som arbetsgruppen lade fram 

var inte detaljutformade och det som rörde betygssättning i olika årskurser var: 
” Arbetsgruppen föreslår att betyg sätts i grundskolan vid slutet av höstterminen i 

årskurs 6, vid slutet av vårterminen i årskurserna 7 och 8 samt vid slutet av såväl 

höst- som vårterminerna i årskurs 9 ”27. 

Remissinsatsernas svar på frågan om när betyg skulle sättas löd: 
              ”att betyg skall i grundskolan ges vid slutet av årskurserna tre, sex, sju, åtta, nio 

och därtill vid slutet av höstterminerna i årskurserna åtta och nio samt att betyg i 

gymnasieskolan skall ges varje termin”28. 

 
                                                 
25Kungliga Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan, (Stockholm. Emil Kihlströms Tryckeri AB, 1962), s 93.  
26 SOU, Betygen i skolan, (Stockholm, Gotab, 1977), s. 67. ISBN 91-38-02970-7 
27 Ibid. s.72-73 
28 Ibid. s.80 

 - 22 -                     



   

3.2   Individuell utvecklingsplan (IUP) 

3.2.1 IUP-studie 

För att belysa vad en IUP är för något tar jag upp skolverkets riktlinjer och ser hur den kan 

se ut i ett skolområde. Skolverkets målsättningar finns att tillgå genom bland annat 

internet och den praktiska användningen berör en skola i Karlstad kommun där jag 

vikarierat under 2006. 

  

3.2.2 Riktlinjer och praktiskt användande 

I oktober 2005 publicerade Skolverket allmänna råd för den individuella 

utvecklingsplanen. Meningen med denna utvecklingsplan är att öka elevens inflytande i 

skolan och att denna plan ska följa eleven genom tiden i grundskolan. Den 1 januari 2006 

blev det lag på att IUP ska användas på alla elever i grundskolan, genom ett tillägg i 

grundskoleförordningen. Råden som skolverket har bygger på hur den bör se ut, vilket 

syfte den har och inflytandet från elever och föräldrar. 

   Den ska vara en utveckling till det bättre för eleven och bygga på att sätta upp mål både 

på kort och lång sikt för elevens lärande. Detta ska göras tillsammans med lärare, elev och 

förälder och grunda sig på den bedömning som gjorts vid utvecklingssamtalet. 

Uppgifterna i en IUP ska inte innehålla känsliga uppgifter som kan skada integriteten hos 

eleven, vilket kan göra att sådan känslig information ska sekretessprövas.  

   Syftet med IUP är, förutom att öka elevens inflytande i sin skolmiljö, även att öka 

elevens ansvar över sitt eget lärande. Meningen är att redogöra för vilka åtgärder som kan 

göras för att elevens utveckling ska nå skolans mål. Detta ska i sin tur ge fördelar för 

eleven i form av sammanhang om denne byter skola, grupp eller lärare. Därför är det 

obligatoriskt att alla elever ska ha en IUP oavsett om de har ett åtgärdsprogram eller inte.  

   När det gäller inflytandet ska föräldrarna tillsammans med eleven få den information 

som krävs och möjlighet att kunna ta verksam del i utvecklingssamtalet och i 

formuleringen av den individuella utvecklingsplanen. I och med detta bör verkligen målen 

i kursplanerna och läroplanen vara kända för de deltagande.29   

   På Skåreskolan i Karlstads kommun där jag vikarierat en hel del under 2006 använder 

man sig av en IUP för årskurs fyra till sex varje termin. Skolan har klasser från 

förskoleklass upp till årskurs sex. Skolan har en föräldrakontaktplan där utvecklingssamtalet 

och den individuella utvecklingsplanen beskrivs. Innan utvecklingsplanen utförs ska ett 

                                                 
29 www.skolverket.se.ökat inflytande med individuella utvecklingsplaner - Skolverket 
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frågeformulär delas ut i förväg så att alla berörda vet hur de ska förbereda sig inför samtalet. 

När sedan utvecklingssamtalet sker ska en IUP formuleras tillsammans med elev, förälder 

och berörd pedagog. Det betonas att en IUP ska vara framåtsyftande och beröra flera av 

elevens utvecklingsområden. Meningen är att den ska följas upp och utvärderas då nästa 

utvecklingssamtal sker. På den blankett som används ska elevens namn finnas med, skola, 

skolår, födelsedatum samt det datum som den individuella utvecklingsplanen skrivs 

tillsammans med elev och förälder. Förövrigt är blanketten utformad som en slags tabell där 

elevens starka sidor och förmågor ställs dels mot den personliga och sociala utvecklingen 

samt elevens lärande och kunskapsutveckling. Man ställer sedan även elevens nya 

utvecklingsmål mot samma utvecklingar.30

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 www.karlstad.se/utbildning  www.skåreso.karlstad.se  
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4. Resultat av enkätundersökning 
 
4.1 Enkätundersökningen 

 
Elever som deltog i enkätundersökningen: 132 stycken. Det var 29 stycken pojkar och 49 

stycken flickor i årskurs sex. Medan antalet i årskurs sju bestod av 29 pojkar och 25 flickor. 

Något bortfall kunde ej konstateras.  

 
4.1.1 Anser du att du får reda på vad som krävs av dig för att du ska uppfylla målen 
med undervisningen? 
 
Elever i årskurs sex: 

0
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100

Nej Ja

Pojkar
Flickor

 
 
 
Elever i årskurs sju:  
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100

Nej Ja

Pojkar
Flickor

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En klar majoritet av eleverna, oavsett årskurs ansåg att de visste vilka mål som gäller för 

undervisningen. Den största grupp som inte visste var flickorna i årskurs sju, där var fjärde 

svarade nej. Flickorna i årskurs sex var den grupp som visste bäst vilka mål som gäller. 
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4.1.2 Brukar du, dina klasskamrater och lärare prata om betyg fastän du inte blivit 

betygsatt än? 

 
 Elever i årskurs sex: 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Ja, ofta Ibland Sällan Aldrig

Pojkar
Flickor

 
 
Elever i årskurs sju: 
 

0
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70
80
90

100

Ja, ofta Ibland Sällan Aldrig

Pojkar
Flickor

 
 
Här kan man se att eleverna pratar oftare om betyg i årskurs sju jämfört med årskurs sex. I 

sjunde klass fanns det ingen elev som svarade att man aldrig pratade om betyg medan det 

förekom i årskurs sex, vilket var vanligare hos flickor än hos pojkar. 
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4.1.3 Skulle du vilja ha betyg tidigare än i årskurs åtta? 
 
 
Elever i årskurs sex: 
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10
20
30
40
50
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70
80
90

100

Nej Ja

Pojkar
Flickor

 
73 % av pojkarna som svarade Ja vill ha betyg från årskurs sju och 17 % från årskurs sex. 
32 % av flickorna som svarade Ja vill ha betyg från årskurs sju och 64 % från årskurs sex. 
 
Elever i årskurs sju: 
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100

Nej Ja

Pojkar
Flickor

 
75 % av pojkarna som svarade Ja vill ha betyg från årskurs sju och 17 % från årskurs sex. 
85 % av flickorna som svarade Ja vill ha betyg från årskurs sju och 8 % från årskurs sex. 
 
En tämligen jämn fördelning av resultatet visar att eleverna är kluvna i att få betyg tidigare. 

För årskurs sex är det en knapp övervikt för ett nej både hos flickorna och för pojkarna medan 

i årskurs sju skiljer sig det mellan könen. Här är det fler flickor som vill ha betyg tidigare 

medan pojkarnas resultat inte skiljer sig nämnvärt med årskurs sex.  

 
 

 - 27 -                     



   

4.1.4 Tror du det skulle bli tydligare vad som krävs av dig som elev om du får betyg? 
 
Elever i årskurs sex: 
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80
90

100

Nej Ja

Pojkar
Flickor

 
 
Elever i årskurs sju: 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej Ja

Pojkar
Flickor

 
 

En klart övervägande del av eleverna ansåg att ett betyg skulle vara tydligare jämfört med att 

få ett omdöme. Var femte pojke i årskurs sex ansåg motsatsen och var den största gruppen 

som svarade nej. 
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4.1.5 Känns ett betyg viktigare än ett omdöme? 
 
Elever i årskurs sex: 
 

0
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90

100

Ja Nej Lika Bryr
mig inte

Pojkar
Flickor

 
 
Elever i årskurs sju: 
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80
90

100

Ja Nej Lika Bryr
mig inte

Pojkar
Flickor

 
 
Resultatet skiljer sig mellan årskurserna när det gäller svaren ja och lika. Det var fler elever i 

sexan som ansåg att värdet av betyg och omdöme är lika medan betydelsen ändrades för 

årskurs sju. I årskurs sju är andelen elever som anser att ett betyg är viktigare än med ett 

omdöme i majoritet. 

   För de som svarade nej eller att de inte bryr sig är resultatet ganska lika för bägge 

årskurserna. 
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4.1.6 Finns det enligt dig ämnen som inte borde betygsättas? 
 
Elever i årskurs sex: 

 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej Ja

Pojkar
Flickor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av pojkarna som svarade Ja angavs det oftast att Bild inte borde betygsättas medan flickorna även angav att 
Idrott och Slöjd  borde vara betygsfria ämnen. 
 
Elever i årskurs sju: 
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Flickor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av eleverna som svarade Ja, oavsett kön, angavs det oftast att slöjd och bild inte borde betygsättas. 
 
 
Att vissa ämnen inte borde betygssättas svarade de flesta av eleverna nej till i de bägge 

årskurserna. Inte någon av de grupper som svarade nej understeg 70 % och ingen större 

skillnad mellan könen kan fastställas. För de som svarade ja fanns det möjlighet att ange 

vilket/vilka ämnen som borde vara betygsfria och där var det vanligast att slöjd och bild 

nämndes i bägge årskurserna.  
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4.1.7 Dagens betygssystem är uppbyggt på Ej uppfyllt målen, Godkänd, Väl Godkänd 
och Mycket Väl Godkänd. Vad anser eleverna om detta system? 
 
Elever i årskurs sex: 
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Bra Flera
steg

Färre
steg

Vet ej
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Elever i årskurs sju: 
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100

Bra Flera
steg

Färre
steg

Vet ej

Pojkar
Flickor

 
 

De flesta elever i både årskurs sex och årskurs sju upplever dagens betygssystem som ett väl 

fungerande system. Den största avvikelsen från detta kan man se hos flickorna i årskurs sex 

där var femte ville ha flera steg jämfört med dagens betygsystem. De osäkra minskar till noll i 

årskurs sju.  
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4.1.8 Tycker du att ett ordningsomdöme ska införas i betyget? 
 
Elever i årskurs sex: 
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Elever i årskurs sju: 
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Resultatet visar att de flesta av eleverna tycker att ett ordningsomdöme borde införas i 

betyget. Svaren visar dessutom att fördelningen var ganska lika oavsett årskurs. 
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4.1.9 Tror du att det skulle bli bättre ordning i klassrummet och i skolan om detta 
infördes i betyget? 
 
Elever i årskurs sex: 
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Elever i årskurs sju: 
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Flickor

 
 
De flesta av eleverna i bägge årskurserna anser att detta skulle påverka ordningen till det 

bättre. I sjunde klass ökar dessutom differensen eftersom de elever som inte tror att det gör 

någon skillnad minskar jämfört med årskurs sex. 
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4.1.10 Tycker du att ogiltig frånvaro (skolk) ska synas i betyget? 
 
Elever i årskurs sex: 
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Elever i årskurs sju: 
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De flesta av eleverna i bägge årskurserna anser att den ogiltiga frånvaron ska synas i betyget. 

Resultatet blir ännu tydligare för årskurs sju där ingen pojke svarade nej på frågan och 

andelen osäkra minskar likaså. 
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4.2 Sammanfattning av enkätundersökningen 

De elever som deltog i undersökningen uppgick till 132 och gick i årskurs sex och årskurs sju. 

Av eleverna som deltog i undersökningen var grupperna relativt jämnt fördelade förutom för 

eleverna i årskurs sex där antalet flickor var betydligt större, 29 pojkar jämfört med 49 flickor. 

   De flesta av eleverna ansåg att de visste vilka mål de skulle nå i sin utbildning och ingen 

större skillnad kunde mätas vare sig mellan könen eller årskurserna. 

   Att prata om betyg ägnade sig fler elever i årskurs sju åt jämfört med årskurs sex. Att elever 

aldrig pratade om betyg med sina klasskamrater och lärare förekom inte någon gång för elever 

i årskurs sju och de som pratade sällan om betyg i denna årskurs var i minoritet. Det var inte 

heller vanligt att elever i årskurs sex pratade om betyg ofta utan det diskuterades sällan om 

detta ämne. 

   En klar skiljelinje råder om eleverna vill ha betyg tidigare eller inte i bägge årskurserna. 

Resultatet visar även att det inte finns några större skillnader mellan pojkar och flickor även 

om flickorna är mer positiva till detta förslag än pojkarna 

   På frågan om ett betyg skulle göra det tydligare för eleverna vad som krävs av dem visar en 

klar övervikt hos eleverna att detta skulle vara fallet. Någon anmärkningsbar skillnad mellan 

könen råder inte heller när det gäller denna fråga. 

   Undersökningen visar att ett omdöme är något som eleverna fäster stor vikt på. Resultatet 

visar dock att fler av eleverna i årskurs sju tycker att betyg är viktigare än omdöme jämfört 

med eleverna i årskurs sex. 

   De flesta av eleverna i undersökningen, oavsett årskurs och kön, ansåg inte att vissa ämnen 

skulle vara betygsfria. Hos de elever som ansåg att vissa ämnen skulle vara betygsfria 

nämndes i första hand slöjd och bild. 

   När det gäller frågan om dagens betygssystems gradering uppgav en stor majoritet att det 

hade en väl fungerande funktion. Den största grupp som inte tyckte att det är ett bra system 

finns i gruppen som ville ha fler steg. 

   Omkring två av tre elever tyckte att ett ordningsomdöme skulle införas. Det var heller ingen 

större skillnad mellan årskurserna och könen utan resultatet visar tydlig symmetri. 

   De flesta av eleverna i bägge årskurserna menade att ett ordningsomdöme skulle påverka 

positivt på ordningen. Skillnaden ökade dessutom i sjunde klass där antalet som inte trodde att 

det skulle göra någon skillnad gick ned kraftigt jämfört med sjätte klass. 
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   När det gäller frågan om att den ogiltiga frånvaron skulle stå med i betyget anser minst två 

av tre elever att detta skulle vara lämpligt. Eleverna i sjunde klass är ännu mer övertygade om 

detta och det är främst pojkarna som är positiva till detta förslag. 
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5. Resultat av intervjuer  

5.1 Intervjusvar av fyra lärare på grundskolans senare år 

 

Mina intervjuer utfördes med fyra lärare med varierande bakgrunder och ålder. Gemensamt 

för lärarna är att de alla jobbar, och har jobbat i grundskolans senare år i princip hela deras 

yrkeskarriärer. Den första läraren har jobbat som lärare i 25 år och denna lärare kallar jag för 

A. Den andra läraren är nyutexaminerad och har jobbat i fyra månader och denna kallar jag 

för B. Den tredje läraren har drygt fem år bakom sig i skolan och jobbar även som 

speciallärare och kommer att benämnas för C. Den sista läraren som är speciallärare kallar jag 

för D och denne har en erfarenhet inom skolan på drygt 38 år. 

   Frågorna och svaren redovisas i den ordning som mitt intervjuunderlag har och som kan ses 

som bilaga. Jag har valt att först ställa frågan och sedan redovisa vad samtliga lärare svarar för 

att tydligt åskådliggöra vad varje enskild lärare anser. 

 

 
5.1.1 Hur ser du på betyg och upplever du dem nödvändiga? 

 

A: Jag anser att betyg är nödvändigt. Det är elevernas rättighet att få betyg på det de gör. 

B: Betyg är nödvändigt! Kanske mest för att få ordning. Ungefär som en piska och morot 

skulle jag våga påstå. Sedan är det ju självklart att det styr vilka gymnasieval som eleverna 

ska göra men det ser jag inget problem med, snarare tvärtom. 

C: Man måste kunna mäta kunskapen på något sätt, vilket gör att betygen blir till en 

nödvändighet. 

D: Jag är osäker, jag har svängt i synen på betyg under min tid som lärare från att ha varit 

radikal motståndare till det, till att se det som en nödvändighet för att bekräfta eleven. 

Problemet med dagens betygssystem är att det är så svårt att använda det i specialklasser 

eftersom många elever där aldrig når upp till ett G i betyg. Kanske vore det relativa systemet 

bättre i sådana fall, en tvåa är ändå rätt okej för en svagpresterande elev än att inte få ett G. 

 

 

 

 

 - 37 -                     



   

 

5.1.2 Vad har du för egna erfarenheter av betyg i din egen skolgång?   

 

A: Jag fick betyg från årskurs två och framåt i varje termin. Det var bara betyg i det absoluta 

betygssystemet. Betyg enligt mig är ganska odramatiskt. 

B: Mina betygserfarenheter är att jag fick det från årskurs åtta och vad jag minns så har det 

bara handlat om det målrelaterade systemet. 

C: Jag fick betyg från årskurs tre. Sedan fick jag även det i slutet av årskurs sex och årskurs 

nio. För att därefter få det i varje termin och det var bara betyg i det relativa systemet det 

handlade om. 

D: Jag fick betyg endast i det absoluta systemet. Jag upplevde det som en stark sorterande 

faktor och det skapade en enorm stress hos många elever som inte lyckades så bra. 

 

 

5.1.3  Tror du att det skulle vara lättare att jobba med eleverna om de fått betyg 

tidigare? 

 

A: Jag tror att det fokuserar eleven på kunskapsinlärning om man får betyg tidigare. Man 

märker en förändring mellan årskurs sju och åtta, eleverna skärper upp sig i åttan när betygen 

är på gång. Tror att det är lättare om man även får ett betyg tidigare jämfört med att bara få ett 

omdöme. I åttan blir det nu en viss stress, man känner att nu är det allvar.  

   Osäker när betyg skulle vara lämpligt att börja med, men varför inte samla ihop årskurs fyra 

till sex i ett betyg. Det blir mer svart på vitt vilka elever som behöver resurser tidigare. Det 

finns ju nationella prov i årskurs fem men betyg skulle förmodligen visa oss bättre vad som 

bör göras. 

B: Jag tror att det skulle vara lättare att jobba med eleverna och de skulle vara mer vana att få 

betyg senare i grundskolan om detta infördes. Samtidigt tror jag att det sätter mer press på 

mellanstadielärarna och att de skulle satsa mer på kunskapsinlärning. 

C: Jag tycker att det ska vara betyg tidigare. Många elever oavsett vilka klasser de går i 

upplever betyg som något stort och de vill verkligen ha det. När de får betyg för första gången 

nu är det bara ett och ett halvt år kvar av grundskolan vilket ofta skapar stress. Omdömen och 

IUP i all ära men med ett betyg blir det tydligare. Eleverna vill ju ha klara regler och det blir 

mer svart på vitt med betygen. Jag tror dessutom att betyg ger initiativ till att jobba bättre i 

skolan. 
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D: Jag ser inte betyg som någon fördel oavsett mina erfarenheter som speciallärare eller som 

lärare för vanliga klasser. Jag tycker att det finns en klar bild ändå utan tidigare betyg. Jag 

upplever för övrigt inte att den individuella utvecklingsplanen är något nytt egentligen, utan 

den har funnits med sedan länge. 

 
 
5.1.4 Anser du att dagens betygssystem borde ändras om det ska användas i tidigare 
årskurser och i så fall hur? 
 
 
A: När det gäller det nuvarande systemet finns det vissa problem, särskilt med kravet 

Godkänd. Jag har inget konkret förslag på hur det skulle kunna se ut men det bör inte se ut 

som det relativa betygssystemet vilket jag upplevde som det sämsta systemet. Jag vill inte 

heller se ett system med flera steg som det absoluta. Det nuvarande betygssystemet kanske 

inte är så dumt i alla fall.  

B: Jag anser att det nuvarande betygssystemet inte riktigt är genomarbetat än. Och samtidigt 

är det svårt att ha ett annat system eftersom de får svårare att ändra sitt tänkande i årskurs åtta 

och uppåt. Jag är osäker på hur det borde se ut. 

C: Det kanske borde finnas något eller flera steg vilket i så fall absolut skulle finnas under 

Godkänd eftersom för de svaga eleverna kan det kännas oerhört tungt att inte få ett betyg. Det 

kan bli en hård stämpel för många. Jag anser dock att kraven för ett Godkänt betyg egentligen 

inte är så hårda om eleven inte har ett funktionshinder såklart. Alla bör kunna få ett Godkänt 

om man tar skolan på lite allvar. 

D: Jag anser att det är fel tänkt med dagens betygssystem eftersom det sker en viss 

uppdelning mellan eleverna. Att inte få Godkänt känns hårt för många elever. Jag tycker nog 

att det skulle vara fler steg i så fall och i synnerhet för elever med särskilda behov där fler steg 

under godkänt skulle vara bra att använda. Jag gillar inte överhuvudtaget tanken med 

målrelaterade betyg. Fanns det inga mål i skolan innan detta infördes? 

 

 

5.1.5 Hur ser du på att ett eventuellt ordningsomdöme ska införas i terminsbetygen? 

 

A: Jag fick själv betyg i ordning och uppförande vilket jag inte upplevde som något speciellt. 

Jag är tveksam till att använda det igen men är inte helt negativ till att prova det. Jag är som 

sagt var kluven, men kan känna ibland att det vore bra om det fanns. Det ska väl, och borde, 

gälla den övergripande skolsituationen i så fall. 
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B: Jag ser fördelar med det och återigen som en piska och morot, precis som i det vanliga 

betygssystemet. Jag tror att det kan vara bra eftersom det finns elever som alltid har med sig 

böcker, penna etcetera men inte har så bra resultat och kanske kan lyftas genom ett sådant 

betyg. De elever som har bra på prov och redovisningar men beter sig mindre bra får sig 

kanske en tankeställare. Vilket för övrigt säkert är intressant för en framtida arbetsgivare, för 

vem vill jobba ihop med en gris? Jag tycker absolut att det är ett system värt att prova! 

C: Jag är positiv till att det införs. Kanske inte för mig i första hand utan för eleven själv. 

Eleverna vill veta hur de ligger till och hur de har skött sig. Jag menar att de svaga eleverna 

kan få betyg i kamratskap, initiativförmåga och uppträdande vilket man också kan få jobb på i 

framtiden. Jag är som sagt positiv till detta och jag har erfarenheter från andra länder där detta 

fungerar så varför inte prova det även i Sverige. 

D: Jag tycker att det känns som strävan tillbaka i tiden. Det hjälpte ändå inte alla på min tid 

som elev, vissa struntade i det medan andra kunde bli frustrerade. Jag kan inte minnas att jag 

satt betyg i det, men jag har aldrig saknat det. 

 

 

5.1.6 Hur tycker du att ett ordningsomdöme borde utformas? 

 

A: Något annat system än det målrelaterade måste det vara även om jag är osäker på hur det 

borde se ut. Att använda sig av kriterierna G, VG och MVG kanske skulle kunna fungera men 

att Ej uppfyllt målen känns helt fel. Därför kan jag inte ge något konkret svar på hur det borde 

se ut. Förövrigt har jag upplevt många gånger att skolan och politiken går ofta i otakt. 

B: Inte en helt enkel fråga men det borde inte vara målrelaterat betyg utan snarare vara ett 

strävansmål. Vad eleven strävar mot ska vara det centrala i betyget i så fall. Borde inte vara så 

att eleven kan få MVG eller något sifferbetyg en termin och under nästa kanske puberteten 

gör sig påmind och eleven beter sig annorlunda och får sämre betyg. 

C: Jag har faktiskt ett förslag på hur det kan se ut. Jag har provat det med tidigare elever 

eftersom de själva önskat det. Det bygger på uppträdande, tid, samarbetsförmåga, kamratskap 

och initiativförmåga och kriterierna kan vara från Mycket Gott, Gott, OK och Inte tillräckligt. 

Man kan samla ihop det som ett omdöme som man gör med andra ämnen idag och göra det 

till ett allmänt omdöme. Det kanske tar lite extra tid men jag tror att både eleverna och lärarna 

kan tjäna på det. 

D: Svårt att säga exakt hur det borde se ut. Jag är rädd för att det blir missvisande och 

subjektivt. Om en elev har svårt att passa tiden kan ett sådant betyg göra en elev frustrerad. 
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Jag tror att det blir för stelt med ett sifferbetyg eller liknande och ska det införas borde det i så 

fall vara ett skrivet omdöme. 

 

 

5.1.7 Hur skulle du arbeta med en elev som inte fått godkänt i ett/flera ämnen och även 

erhållit ett svagt ordningsomdöme? 

 

A: Jag kan inte ge något konkret svar på hur jag skulle arbeta med en sådan elev. Jag tror att 

jag skulle arbeta likadant som jag gör nu men det skulle vara tydligare om eleven har fått 

betyg tidigare och betyg i ordning. 

B: Jag skulle börja med ordningsomdömet men jag är medveten om att det är svårt eftersom 

vissa ofta har så svårt att hålla ordning på saker. Sedan får man ha typ Lättkurser att gå vidare 

med. 

C: Sådana elever hamnar ofta i små grupper och där måste den sociala kompetensen tränas in, 

nästan som ett ämne. Man måste till exempel prata om moral och lära eleven att diskutera 

olika saker. Jag menar, kan en elev i årskurs nio ha matematikundervisning enligt årskurs sju 

borde väl man ha likadant med ordning? 

D: Jag tycker att denna fråga är den mest centrala frågan av alla frågor för mig. När allt är fel 

för en elev måste undervisningen bygga på rehabilitering. Se vad eleven är bra på och bygga 

vidare med självkänsla och trygghet. Både fysisk och psykisk trygghet är jätteviktigt. Det kan 

hända en hel del på två till år till det bättre för en elev som får rätt hjälp. 

 

 

5.1.8 Det förs även diskussioner att ogiltig frånvaro ska införas i betyget. Hur ser du på 

den saken? Hur ser du på den giltiga frånvaron i samma hänseende? 

 

A: Skolket är inget större problem på denna skola. I allmänhet borde det räcka med bara 

Frånvaro eftersom det är diskutabelt vad som är vad. Är en elev borta en timme mitt på dagen 

är det en sak eftersom det är så tydligt då men om en elev är borta en hel dag blir det svårare 

att definiera. Jag menar, någon annan kan ju ringa och sjukanmäla eleven. Det är själva 

frånvaron som är poängen, men vad ska man egentligen ha det till? På gymnasiet kanske det 

vore intressant för en arbetsgivare eller liknande. Därför  tycker jag inte att det hör hemma på 

grundskolans senare år.  
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B: Jag ser nog mest nackdelar med detta och jag tror risken är att eventuell frånvaro kan 

förfölja eleven negativt i framtiden oavsett om den är giltig eller ogiltig. Kanske skärper en 

elev till sig i slutet av grundskolan men frånvaron följer efter eleven. Jag menar att en 

semesterresa på två veckor kan betyda mycket och varför ska det stå med i så fall. Därför är 

jag negativt inställd till all noterad frånvaro. 

C: Ska det införas ska det stå med i ordningsomdömet i så fall. Men bara den ogiltiga ska stå 

med, är den giltig så är den. Det kan ju vara så att en elev är med i en trafikolycka, mister en 

anhörig eller liknande och varför skulle det stå med. Jag har inget enkelt svar på frågan. 

D: Jag tycker det är negativt särskilt för svaga elever. Vad ska det fylla för funktion 

egentligen? Bara för att en elev är borta mycket i skolan behöver det inte betyda att han/hon är 

borta mycket på ett jobb. 

 

5.2 Sammanfattning av intervjuerna 

De fyra lärarna hade alla olika långa tjänstgöringstider inom skolan som varierade mellan fyra 

månader och 38 år. De flesta av dem ansåg att betyg är nödvändigt på grundskolan senare år, 

den lärare som jobbade enbart som speciallärare uttryckte dock viss skepsis eftersom det är 

svårt att använda det till fullo i specialklasser där elever som har svårt att uppnå godkänt ofta 

går. 

   Samtliga betygssystem som har använts och används finns sammantaget med i de olika 

lärarnas egna betygserfarenheter. Den enda kritik som hördes var från specialläraren som 

upplevde betyg som en stark uppdelning av eleverna och skapade oro för många som inte 

lyckades så bra. 

   När det gäller frågan om att jobba med elever som fått betyg tidigare uttrycker en majoritet 

av lärarna att de skulle se fördelar om så vore fallet. Dessa lärare lyfter fram argument som att 

kunskapsinlärningen skulle gå bättre, initiativförmågan skulle öka och det blir tydligare för 

eleverna hur de ligger till. Speciallärarens åsikt skiljer sig eftersom denne anser det finns en 

tillräckligt bra bild av eleven ändå fastän inte betyg har använts. 

   Samtliga lärare uttryckte visst tvivel om att dagens betygssystem borde se likadant ut om de 

ska användas mot tidigare årskurser. De två lärarna som inte hade någon specialundervisning 

var mest osäkra hur det borde se ut i sådant fall och kunde inte heller ge något förslag. De två 

andra lärarna som hade specialklasser ansåg att det borde finnas ett eller fler steg i 

betygssystemet och att det skulle i så fall vara under Godkänt. Att inte få betyg alls uttryckte 

bägge dessa att det finns en fara med, eftersom elever kan ta detta oerhört hårt. 
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   De två lärarna som arbetat längst fick bägge betyg i ordning under sin egen skolgång. Den 

ena tyckte själv att det inte var något märkvärdigt att få detta och var inte heller negativt 

inställd till att prova det i samband med undervisningen men menade att det i så fall ska gälla 

elevens allomfattande skolsituation. Den andra läraren som fick betyg i ordning var 

specialläraren som ansåg att förslaget var bakåtsträvande och inte till någon nytta för någon. 

De två lärare som inte fått betyg i ordning och inte heller hade lika lång erfarenhet inom 

skolan var positiva till förslaget om att införa ett ordningsbetyg. Elever som inte lyckas så bra 

med kunskapsinlärningen kan visa på andra kvalitéer som kan vara intressanta inte minst för 

framtida arbetsgivare. 

   Hur ett betyg i ordning skulle se ut hade de flesta av lärarna inget påtagligt förslag på. Den 

enda som kom med något konkret förslag var den lärare som hade både specialundervisning 

och vanlig undervisning. Förslaget byggde på ett tabelliknande system där dugligheter som 

uppträdande, samarbetsförmåga, passa tider, kamratskap och initiativrikedom skulle bedömas. 

Det skulle fyllas i av samtliga berörda lärare och samlas ihop till ett allomfattande betyg av 

mentorn. Ett annat förslag, dock inte lika konkret, nämndes av specialläraren som 

rekommenderade ett skrivet omdöme för att vara så rättvist som möjligt för eleven. 

   Tre av lärarna uppfattade fråga sju som ganska given medan den fjärde tyckte att frågan var 

svår att förstå. De tre lärarna var överens om att det är ordning som måste komma i första 

hand och särskilt de lärare som hade specialklasser menade att detta måste man satsa extra 

mycket på.  

   Ingen av lärarna kunde se någon direkt fördel för någon om frånvaro skulle stå med i 

betyget oavsett om den är giltig eller inte. Enbart nackdelar hördes om förslaget eftersom det 

kan bli missvisande och inte säger något om elevens situation eller kunskapsinlärning. 
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6. Diskussion 

De politiska förslag som ligger till grund för mitt arbete är att betyg ska användas tidigare i 

grundskolan, att införa ett ordningsomdöme och att ogiltig frånvaro ska synas i betyget. 

Betygsreformer har skett och fler lär komma eftersom skolan ofta är ett underlag för politiska 

diskussioner. Förslagen har gemensamt att de har funnits tidigare i grundskolan men tagits 

bort av olika skäl och genom politiska beslut. Nu när de är aktuella igen är det intressant att 

undersöka grupper som berörs i stor grad av dessa förslag, nämligen elever i årskurs sex och 

sju och lärare på grundskolans senare år. För att sedan diskutera deras svar med anknytning 

till tidigare forskning och litteratur som berör samma ämnen och svara på mina 

frågeställningar. Jag kommer därför att beröra elevernas svar först och knyta det till min 

litteraturstudie och den tidigare forskningen för att sedan göra likadant med intervjuerna med 

lärarna. 

 

6.1 Diskussion av enkätundersökningen 

I och med att det målrelaterade betygsystemet infördes genom läroplanen 1994 skulle varje 

elev uppnå vissa mål med undervisningen. Dessa mål verkade det som att de flesta av 

eleverna hade en klar bild av. Detta kan man jämföra med uppgifterna i Anna Magnussons 

examensarbete där de flesta av eleverna, som gick i nionde klass, också hade klart för sig 

vilka mål de skulle uppnå för de olika ämnena. Mitt resultat visar på näst intill identiska 

uppfattningar när det gäller de olika årskurserna och mellan pojkar och flickor. Trots att en 

majoritet av eleverna svarade ja bör man nog från skolans håll jobba hårdare så att varje elev 

ska veta vad som krävs av denne. 

   Även om ingen av de berörda eleverna hade blivit betygssatt än är betyg ett ganska välkänt 

begrepp. Genom att Sverige fick en ny skolförordning 1820, som Helena Friman med flera 

nämner i sin bok, har graderade betyg använts i Sverige. I boken nämns även att 

betygssystemet först hade en absolut skala men som ändrades till en relativ skala 1949. En 

viktig skillnad mellan dessa två betygssystem var att ingen elev blev underkänd i det relativa 

utan kunde bli uppflyttad till nästa årskurs oavsett betyg. Föräldrar till elever i årskurs sex och 

sju fick betyg tidigare jämfört med idag och mycket i samhället betygsätts i olika 

sammanhang. När det gäller de elever som svarade på min enkät visar det att det är vanligare 

att eleverna pratar om betyg oftare i årskurs sju jämfört med årskurs sex. Vilket i och för sig 

är ganska naturligt eftersom de vet att de kommer att betygsättas om drygt ett år. Att prata om 

betyg i årskurs sex hörde inte till de vanligaste samtalsämnena utan det förekom sällan. 
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   Jag fick betyg i årskurs tre och i årskurs sex vilket jag inte tyckte var något märkvärdigt 

utan kände snarare att det var en formalitet som skulle följas. Oavsett om någon fick dåliga 

betyg påverkade inte detta elevens studiegång i någon större utsträckning utan eleven följde 

sin klass till nästa årskurs. Folkpartiet har framfört förslag i valrörelsen att betyg ska införas 

från årskurs sex men om samma betygsgradering ska användas eller inte är inte klarlagt. 

Enligt den undersökning som Dagens Nyheter genomförde ville två av tre niondeklassare ha 

betyg tidigare jämfört med idag. Riktigt lika positiva till att få betyg tidigare var inte eleverna 

som deltog i min undersökning eftersom resultatet visar att det råder en klar splittring bland 

eleverna när det gäller samma fråga. Mitt resultat visar även att det inte är någon större 

skillnad mellan årskurserna eller mellan pojkar och flickor även om det är pojkarna som är 

mest positiva till förslaget. 

   Att använda sig av betyg i någon form på grundskolan råder det en nästintill konsensus 

omkring enligt litteraturen och den tidigare forskningen. Sedan finns det givetvis olika åsikter 

när de bör användas och hur de bör se ut inte minst från politiskt håll. Att vi fick relativa 

betyg i Sverige menar Pehr Måhl i sin skrift att det beror på att socialdemokraterna drev 

frågan under 1950- och 1960-talen. Fler människor med arbetarklassbakgrund skulle 

långtidsutbildas eftersom den sociala situationen i samhället förändrades. De politiska 

åsiktsskillnaderna mellan 1970 och 1990 talen beskrivs i Håkan Anderssons bok genom att 

det är de borgerliga partierna som vill ha tidigare betyg på grundskolans senare år. De 

borgerliga partierna ville dessutom införa ett betygssystem som hade fler steg. 

   De faror som kan förknippas med betyg är att det sker en viss sortering i skolan och att det 

kan skapa negativa känslor för undervisning hos elever som inte lyckas. Men som 

riksförbundet Hem och Skola framställer i sin skrivelse, behövs betyg dels för att föräldrarna 

ska kunna se på ett tydligt sätt hur deras barns skolarbete går och att betyg motiverar barn att 

studera. Tittar man på eleverna som deltog i min enkätundersökning så tror de flesta av 

eleverna att det skulle bli tydligare vad som krävs av dem om de skulle få ett betyg. Ingen 

anmärkningsbar skillnad råder mellan årskurserna eller mellan pojkar och flickor.  

   I och med att den individuella utvecklingsplanen blev obligatorisk vid årsskiftet 2005/06 ska 

alla elever och deras föräldrar få en möjlighet att öka elevens inflytande i skolan. En IUP ska 

vara framåtskridande, bygga på samtal och utvärderas kontinuerligt. I min fråga som handlar 

om att eleverna ska jämföra ett betyg med ett omdöme får de ta ställning till ett begrepp som 

de aldrig värderats enligt och ett annat begrepp som de mött flera gånger under sin skolgång. 

En mycket liten andel av eleverna i bägge årskurserna tyckte inte att betyg var viktigare än ett 

omdöme medan den övervägande delen av eleverna tyckte att betyg var viktigare eller minst 
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lika viktigt. I årskurs sju ökade andelen elever som tyckte betyg var viktigare vilket i och för 

sig förmodligen har att göra med att de visste att de skulle betygsättas inom ett år när de 

svarade på enkäten. Man kan i vilket fall konstatera, enligt mätningen, att betyg är något som 

väger tungt hos eleverna. 

   Att vissa betyg kan kännas orättvisa på grund av att kunskapen och färdigheten beror på 

bakgrund och intresse hos eleven är ett tema som är värt en diskussion. I det kinesiska 

systemet som nämns av Helena Korp och som användes i omkring 1600 år diskuterades det 

just om detta eftersom det var svårt att uppnå full neutralitet vid betygssättning. Hos eleverna 

som deltog i min undersökning var det ändå en majoritet som inte tyckte att vissa ämnen 

skulle vara betygsfria. Det var ingen större skillnad mellan årskurserna eller mellan pojkar 

och flickor. Omkring var fjärde elev uttryckte dock att vissa ämnen borde vara betygsfria och 

det var i första hand slöjd och bild som föreslogs för att sedan följas av idrott. Gemensamt för 

de ämnen som nämndes är att de bygger på praktiskt handlag i första hand vilket eleverna 

förmodligen hade i åtanke när de svarade på frågan. Jag tror ändå att det är svårt att ha 

undantag för vissa ämnen när det gäller betygssättning eftersom det kan skapa en onödig 

diskussion om vad som är viktigt i skolan eller inte. 

   Det målinriktade betygssystemet har egentligen bara tre steg eftersom att ej uppfyllt målen 

betyder att eleven inte får ett betyg alls i ämnet. Det absoluta betygssystemet hade sju steg, 

från A till C medan det relativa hade fem steg vilket betyder att det skett en minskning av 

betygssteg med tiden från begynnelsen av grundskolan till idag. Med tanke på att förra gången 

som Sverige hade en borgerlig regering, mellan 1991 och 1994, hördes det förslag från 

borgerligt håll att man ville ha fler betygsteg. Betyget skulle ha sju steg och dessa skulle, 

enligt moderaterna, gå från A till F. Eftersom vi nu i Sverige återigen har en borgerlig 

regering är det därför inte omöjligt att ett annorlunda betygssystem kommer att föras fram 

under denna mandatperiod. Bland eleverna som deltog i min undersökning verkar dock de 

flesta tycka att dagens betygsystem är ett bra system och det är dessutom fler elever i årskurs 

sju som tycker detta jämfört med elever i årskurs sex. Detta kan tolkas som att de flesta av 

eleverna är ganska säkra på att de kommer att få betyg i alla ämnen i framtiden. 

   Betygssätta ordning i grundskolan är något som inte använts i Sverige på 36 år eftersom det 

togs bort i samband med läsåret 1970/71. Betygssystemet som användes påminner om det 

absoluta systemet eftersom det hade bokstavsbetyg och man utgick från A som det högsta 

betyget. Man använde sig dock av färre steg när det gällde ordning jämfört med skolämnena. I 

Läroplanen för grundskolan 1962 nämns det att man var medveten om att det var svårt att 

sätta gränser eftersom det spelade stor roll vilken ålder eleverna hade och vilken skolsituation 
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som rådde. Att utröna rättvisa när det gäller att sätta betyg i ordning tror jag precis som Knud 

Grue-Sörensen gör i sin pedagogiska handbok att det är viktigt med flera bedömare vid 

betygssättning. Jag tror att just ordningsbetyget måste ha flera bedömare för att det inte ska bli 

för subjektivt. Enligt Kristian Roos examensarbete liknar dagens debatt den diskussion som 

fördes 1946 – 1969, nämligen att ha ordning som betyg betyder att vara för eller emot en 

auktoritär skolform. Under valrörelsen framfördes det från den borgerliga alliansen att dagens 

skola behöver mer utav ordning och respekt för lärarna och annan skolpersonal. Om eleverna 

hade detta i åtanke när de svarade på om de tyckte att ordning skulle införas eller inte vet jag 

inte. Däremot visar resultatet att två av tre elever tycker att det borde införas och det var ingen 

anmärkningsbar skillnad mellan årskurserna eller mellan pojkar och flickor. Läggs dessutom 

nästa fråga till i samma kontext syns det en större skillnad mellan årskurserna där eleverna i 

årskurs sju tror att det kommer påverka ordningen till det bättre om ordning betygssätts. Vad 

detta beror på finns det inget exakt svar på men förmodligen känner eleverna i årskurs sju mer 

allvar i sin skolsituation eftersom de vet att de kommer att betygssättas om ett år. 

   Under valrörelsen uppgav vår blivande skolminister Jan Björklund att svenska elever har 

stora färdigheter när det gäller att skolka. Han menade att en medicin mot detta vore att den 

ogiltiga frånvaron skulle synas i betyget. Hur exakt detta skulle se ut framgick inte men 

tydligen tycker de flesta av eleverna i min undersökning att detta vore en bra idé. De osäkra 

minskar dessutom i årskurs sju och ingen pojke i denna årskurs svarade nej på frågan. 

   Frågor som dykt upp hos mig och som jag gärna skulle vilja ställa till utbildningsministern 

är bland annat hur ett ordningsbetyg ska se ut och vad gör vi med de elever som struntar i om 

de riskerar att få ett lågt ordningsbetyg och att skolket syns i betyget. 

    

 

6.2 Diskussion av intervjuer 

När det gäller mina intervjuer med de fyra lärarna med olika erfarenheter från grundskolans 

senare år bygger den första frågan på betygens nödvändighet eller inte. Samtliga lärare tycker 

att det måste finnas betyg i någon omfattning vilket överensstämmer med litteraturen och den 

tidigare forskningen. Graderade betyg har använts sedan 1820 i Sverige och främst använts 

till att styra samhällets utveckling. Det har alltid funnits behov av att utvärdera verksamheter 

och skolan är inget undantag. Det nämns i en av intervjuerna att betygen på grundskolans 

senare år styr vilka gymnasieval som eleverna gör och detta finner man även stöd för i Helena 

Korps bok. Där nämns det att det var det som skiljde det kinesiska betygssystemet mot den 

europeiska modellen eftersom det byggde på en kvalifikation till högre studier jämfört med en 
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högre anställning. Även i den tidigare forskningen kommer det fram uppgifter om att betyg 

används av andra grupper utanför skolan som arbetsgivare, föräldrar men främst av högre 

utbildningssäten vilket Anna Magnusson nämner i sitt examensarbete. Betyg har även använts 

som ett samspel mellan lärare och elev vilket kommer fram i svaren hos de lärare jag 

intervjuade. Enligt Christina Holmströms examensarbete visar resultatet att eleverna och 

läraren var överens om att någon form av betyg är nödvändigt som bedömningsinstrument.  

   Eftersom mitt urval av lärare byggde på olika tjänstgöringstider på grundskolans senare år 

så var tanken den att de skulle ha varit med om olika betygssystem. Vilket gjorde att alla tre 

betygssystem berördes, det absoluta, det relativa och det målinriktade när de fick återge sina 

egna erfarenheter om betyg i sin egen skolgång. Det var bara den lärare som enbart jobbade 

som speciallärare som tog upp negativa erfarenheter medan de andra uttryckte sig mera 

lågmält. 

    Under 1960-talet fördes det en livlig diskussion om betygssättningen ur många synvinklar, 

inte minst från när betyg skulle användas i grundskolan vilket man kan läsa om i 

betygsutredningen från 1977. Det framfördes förslag om att överge betygsättning innan 

årskurs sex men efter att frågan gått igenom remissinstanserna bestämde man att betyg skulle 

användas i årskurs tre och så vidare. Det överensstämmer med mina egna betygserfarenheter 

från min grundskoleperiod. Därefter har betygssättningen senarelagts med åren och idag får 

inte eleverna betyg från höstterminen i årskurs åtta. Av de lärare jag intervjuade svarade de 

flesta att betyg borde användas tidigare eftersom eleverna skulle vara bättre förberedda på 

betyg i årskurs åtta jämfört med idag. Fördelar som lärarna framförde var att eleverna skulle 

satsa mer på kunskapsinlärning, vara mer vana att få betyg och tydligare se vad som krävs av 

dem var. Den ende som framförde något negativt om att använda sig av betyg tidigare var den 

lärare som arbetade enbart som speciallärare och som inte såg några fördelar med förslaget. 

   Dagens betygssystem infördes i samband med läroplanen 1994 och är ett målinriktat 

system. Eftersom den borgerliga alliansen gick till val på att införa betyg tidigare och sedan 

vann valet kan man räkna med att detta kommer att bli verklighet under de närmaste åren. 

Frågan är om det betygssystem som kommer användas då kommer att se likadant ut som idag. 

För vad sänder det egentligen ut för budskap till de elever som lämnar årskurs sex och inte når 

betyget godkänt? Många elever kommer dessutom att byta skolmiljö när de kommer till 

årskurs sju och att inte ha ett betyg med sig alls kan kännas oerhört tungt. Samtliga lärare jag 

intervjuade framhöll att dagens betygssystem borde ändras om det skulle användas tidigare 

även om inte alla hade något förslag på hur. De två lärarna som hade med specialundervisning 

att göra menade dock att det borde vara fler steg. Dessa steg borde vara under betyget godkänt 
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eftersom att inte få betyg alls kan vara oerhört påfrestande för de elever som inte klarar målen. 

Ur denna synvinkel är kanske det relativa betygssystemet bättre än det målinriktade eftersom 

inget betyg är underkänt även om det är lågt. Det var just det som var skillnaden mellan det 

absoluta och det relativa som Helena Friman med flera nämner i sin bok. 

   Betyg i ordning är som sagt var inget nytt påfund eftersom det har använts tidigare i 

grundskolan vilket togs bort för 36 år sedan. Efter att den borgerliga alliansen vann valet i 

september 2006 är det troligt att vi kommer att få se ett förslag på detta under de närmaste 

åren. Två av de lärare jag intervjuade hade fått betyg i detta i sin egen skolgång där de hade 

skilda åsikter om att få detta. Den ene tyckte inte det vore fel att prova även om denne lärare 

inte såg några direkta fördelar med detta. Den andre tyckte att det kändes som en strävan 

tillbaka och ville inte alls befatta sig med att sätta betyg i ordning. Med tanke på Kristian 

Roos examensarbete där resultatet var att vissa är för och andra emot en auktoritär skolform, 

känns vissa tankegångar igen. När de två yngre lärarna intervjuades kom andra idéer fram 

som hade med ordningsbetyg att göra eftersom båda tyckte att det kan vara bra för en framtida 

arbetsgivare att kunna se hur eleven uppträtt under grundskolans senare år. För de elever som 

inte lyckas så bra med kunskapsinlärningen kanske detta kan väga upp intrycket av dem själva 

på ett positivt sätt. 

   Även om de flesta lärarna tyckte att ett ordningsbetyg borde användas så var det bara en 

som hade något konkret förslag på hur det skulle kunna se ut. Personligen har jag varit 

tveksam till att använda mig av ordningsbetyg men efter att ha tagit del av förslaget som 

presenterades av den läraren som hade både specialundervisning och vanlig undervisning har 

jag ändrat åsikt. Det förslag som visades gick ut på att alla berörda lärare skulle fylla i 

uppgifter om hur de uppfattat eleven, vilket påminner om hur den individuella 

utvecklingsplanen framställs. På detta sätt minskar risken för subjektivitet eftersom betyget 

får fler bedömare. 

   Eftersom jag valde att förlägga min sista VFU-period i mindre klasser där det rådde en mer 

anpassad undervisning kom jag i kontakt med elever som dels hade svårigheter rent 

kunskapsmässigt och med ordningen. Flera av eleverna där vågar jag påstå skulle kunna vara 

elever som varken skulle få godkänt i vissa ämnen och få ett svagt ordningsomdöme om dessa 

förslag genomfördes. Därför var det intressant att undersöka vad de olika lärarna svarade och 

jämföra svaren. Här syns en tydlig skillnad mellan de lärare som hade specialundervisning 

jämfört med de två som inte hade detta. De förstnämnda tog upp faktorer som social träning, 

moral, självförtroende och trygghet vilket det inte alltid finns tillräckligt med tid för i den 

vanliga undervisningen. Här går det att knyta an till Lovisa Olssons examensarbete där hennes 
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syfte var att undersöka hur olika grupper ser på betyg och betygskriterier. Resultatet av 

hennes arbete pekar på att det är tid som är den gemensamma nämnaren om det ska fungera 

som bäst när det gäller betyg. Eftersom specialundervisning bedrivs i mindre grupper jämfört 

med vanlig undervisning finns det mer tid till varje elev där. Här finns det även mer utrymme 

för att bygga upp en slitstark relation mellan elev och lärare som det också nämns om i 

Olssons rapport. 

   Att stävja den ogiltiga frånvaron genom att den skulle synas i betyget var ett förslag som 

folkpartiet framförde under valrörelsen. På mina gymnasiebetyg från 1980-talet står frånvaron 

med och det angavs om den var giltig eller ogiltig. För en framtida arbetsgivare kan ju faktiskt 

detta vara intressant att kunna se hur mycket eleven fysiskt har deltagit i undervisningen i 

gymnasiet men detta förslag gäller nu grundskolans senare år. Att arbetsgivare skulle vara 

intresserade av närvaron i grundskolans senare år förefaller för mig ganska avlägset. Lägger 

man dessutom till den forskningsresumé som Annelis Jönsson framställt så pekar den på att 

skolk främst är ett storstadsfenomen, förekommer i första hand hos elever som är oroliga och 

kommer från mindre studiemotiverade miljöer. Därför var det glädjande att ingen av lärarna 

som jag intervjuade tyckte att detta var ett bra förslag eftersom det inte säger något om 

helhetsbilden av eleven.  

   Skulle jag få ställa ytterligare två frågor till utbildningsdepartementet så påminner de 

mycket om de frågor som dök upp under diskussionen om enkätundersökningen. Nämligen 

vad ett ordningsomdöme ska grunda sig på och vilka som resurser ska sättas in på de elever 

som inte bryr sig om skolket syns i betyget eller inte. 

 

6.3 Slutsats av diskussioner 

I undersökningen som Dagens Nyheter presenterade ville två av tre niondeklassare ha betyg 

tidigare jämfört med idag. När det gäller eleverna i min undersökning som bestod av elever i 

årskurs sex och sju var det en jämnare fördelning om att vilja få betyg tidigare eller inte. 

Någon större skillnad mellan årskurserna eller mellan pojkar och flickor förekom inte. 

   Däremot när det gäller attityden till ordningsbetyg var eleverna desto mer positiva till. Två 

av tre elever tyckte att detta borde införas och en klar majoritet ansåg att detta skulle påverka 

ordningen i skolan till det bättre. Inte heller i denna fråga finns det någon större skillnad 

mellan pojkar och flickor. 

   På frågan om att skolket ska synas i betyget var eleverna lika positiva till som när det gällde 

ett ordningsomdöme. Elever i årskurs sju var mer öppna för ett sådant förslag jämfört med 

elever i årskurs sex. De mest positiva eleverna finns hos pojkarna i årskurs sju. 
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   Av de fyra lärarna som intervjuades ansåg samtliga utom specialläraren att betyg tidigare är 

värt att pröva. Fördelar som hördes var att det skulle bli tydligare för eleverna att veta hur de 

ligger till och att kunskapsinlärningen skulle underlättas. 

   En likadan fördelning råder över svaren angående frågeställningen om ordningsbetyg. En 

fördel som lyftes fram här var att en svagpresterande elev kunde visa på andra dugligheter än 

skolämnen om detta förslag blir verklighet. 

   När det gäller att ange frånvaron vare sig den är giltig eller inte ansåg samtliga lärare att 

detta inte är någon bra idé. I detta fall lyftes inga fördelar fram alls utan det var bara negativa 

tongångar angående detta förslag hos lärarna.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 

Betyg är något som det ofta diskuteras omkring. Varken betyg från årskurs sex eller 

ordningsomdöme är några nya begrepp. Bägge har använts tidigare och de två politiska 

blocken har och har haft olika synsätt på betygssystemen under lång tid.  

   För att vidga min undersökning ytterligare vore det intressant att intervjua lärare på det så 

kallade mellanstadiet om vad de anser om att sätta betyg i tidigare årskurser och använda sig 

av ett ordningsomdöme. En annan grupp som också skulle kunna undersökas är föräldrar till 

elever i årskurs sex som även de kan ha intressanta åsikter om att deras barn ska utvärderas 

mer än vad de gör idag
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Undersökning om betyg  
 
 

Flicka Pojke 
  
 
 
 
Årskurs ………. 
     
 
1. Anser du att du får reda på vad som krävs av dig för att du ska uppfylla 
målen med undervisningen? 
 
Ja    Nej   
 
2. Brukar du, dina klasskamrater och lärare prata om betyg fastän du inte 
blivit betygsatt än? Kryssa i det som du anser passa bäst. 
 
 
Ja, ofta       
 
Ibland 
 
Sällan     
 
Aldrig 
 
 
3. Skulle du vilja ha betyg tidigare än i årskurs åtta? 
 
Ja  Nej    
 
Om du svarar ja, i vilken årskurs?   …………. 
 
 
 
4. Tror du det skulle bli tydligare vad som krävs av dig som elev om du får 
betyg? 
  
Ja  Nej    
 
 
 

     



   

 
5. Känns ett betyg viktigare än ett omdöme? 
 
Ja      
 
Nej    
 
Ungefär lika        
 
Bryr mig inte 
 
 
6. Finns det enligt dig ämnen som inte borde betygsättas? 
 
Ja  Nej   
 
Om du svarar ja, vilka/vilket ämne anser du inte ska betygsättas? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
7. Dagens betygssystem är uppbyggt på Ej uppfyllt målen, Godkänd, Väl 
Godkänd och Mycket Väl Godkänd. Vad anser du om detta system? Kryssa 
i det som du anser passa dig bäst? 
 
Det är ett bra system  
 
Borde finnas flera steg  
 
Borde vara färre steg 
 
Ingen uppfattning 
 
 
8. Tycker du att ett ordningsomdöme ska införas i betyget? 
 
Ja  Nej    
 
 
9. Tror du att det skulle bli bättre ordning i klassrummet och i skolan om 
detta infördes i betyget? 
 
Ja           
 
Nej 
 
Ingen skillnad  

     



   

 
10. Tycker du att ogiltig frånvaro (skolk) ska synas i betyget? 
 
Ja           
 
Nej 
 
Vet inte  
 
 
Dina svar kommer att ligga till grund för mitt examensarbete som ska vara klart i 

januari 2007. 

Tack för din hjälp! 

Anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



   

Intervju med lärare 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur länge har du arbetat med elever på den senare delen av 

grundskolan? 

 

3. Hur ser du på betyg och upplever du dem nödvändiga? 

 

4. Vad har du för egna erfarenheter av betyg i din egen skolgång? 

 

5. Tror du att det skulle vara lättare att jobba med eleverna om de fått 

betyg tidigare? 

 

6. Anser du att dagens betygssystem borde ändras om det ska användas 

i tidigare årskurser och i så fall hur? 

 

7. Hur ser du på att ett eventuellt ordningsomdöme ska införas i 

terminsbetygen? 

 

8. Hur tycker du att ett ordningsomdöme borde utformas? 

 

9. Hur skulle du arbeta med en elev som inte fått godkänt i ett/flera 

ämnen och även erhållit ett svagt ordningsomdöme? 

 

10.  Det förs även diskussioner att ogiltig frånvaro ska införas i betyget. 

Hur ser du på den saken? Hur ser du på den giltiga frånvaron i 

samma hänseende? 
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