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Från F till A 

En ny betygsskala för grundskolan 

Gabriella Ljung 

Sammanfattning 

I föreliggande uppsats jämförs karaktärsdragen i den vetenskapliga bedömningsdiskursen med 

den politiska och offentliga diskursen utifrån frågorna: vad talas det om och vad talas det inte 

om när det gäller: elevers prestation och motivation, utvärdering av skolan, tydlighet/ rättvisa, 

lärande/examination/undervisning samt urval? Frågorna ställs till de lästa texterna inom de 

valda diskurserna. Läroplansteori har använts som begreppsligt verktyg och till att synliggöra 

talet om en flergradig betygsskala. 

 

Jämförelsen av karaktärsdragen visar att båda diskurserna talar om en upplevd ökad motivation, 

prestation, tydlighet och rättvisa. Samtidigt rapporteras i den vetenskapliga 

bedömningsdiskursen om en ökad stress, svårigheter att språkligt uttrycka kunskapskrav och 

kriterier för sex betygssteg samt att variera examinationsformerna och samtidigt bedöma enligt 

en sexgradig skala. Det talas i båda diskurserna om en oro för ytinlärning och en större 

fokusering på detaljer, även om detta mest syns i den vetenskapliga bedömningsdiskursen. I 

realiseringen kan dessa svårigheter leda till en konflikt mellan läroplan och kursplan.  

 

Diskursernas karaktärsdrag i förhållande till bakgrund och tidigare forskning visar på att en 

flergradig skala som F till A, kan vara en konsekvens av en sviktande tilltro till 

utbildningssystemet och fallande resultat i internationella undersökningar. En eventuell följd av 

detta är en förskjutning av makten, åt aktörer på formuleringsarenan. Fler steg faller också in i 

en historisk kontext där flergradiga skalor skiftat mellan få och fler grader.  

 

Eftersom ett politiskt beslut är taget till ett nytt betygssystem, Lgr 11, kan det ses som att den 

politiska diskursen har makt att formulera det som sedan ska realiseras. Det kan dock inte 

utesluta att den diskursen inte lyssnat på den vetenskapliga.  

 

 

Nyckelord 

Fler betygssteg, konsekvenser, ECTS-skalan, examination, lärande, motivation, läroplansteori 

och diskursanalys.  
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1. Förord 

Som författare till denna magisteruppsats är jag inblandad i bedömningsdiskursen. Mina egna 

erfarenheter som praktiserande och betygssättande grundskollärare i de samhällsorienterade ämnena 

och i ämnet svenska, sedan fjorton år, har spelat in i valet av frågeställningar. Jag inledde min 

lärarkarriär i ett skede då Sveriges skolor lämnade det relativa betygssystemet och övergick till ett 

mål- och resultatstyrt betygssystem. Den upplevda bristen på tid att diskutera mål och kriterier 

kollegor emellan samt bristen på råd och kommentarmaterial från statens sida är både självupplevd 

och väldokumenterat i forskning om implementeringen av det målrelaterade betygssystemet, Lpo 

94. Svårigheten att beskriva kvalitativa skillnader är även den både självupplevd och finns 

beskriven i tidigare forskning. Vetskapen om att jag själv tillhör de lärare som har använt plus och 

minus för att förtydliga och/eller motivera elever i kombination med svårigheten att språkligt 

uttrycka kvalitativa skillnader är en bidragande orsak till viljan att ta reda på mer om både 

bakgrunden och inrapporterade effekter som dokumenterats efter införandet av ECTS-skalan, med 

sina sju betygssteg. 

 

Min nyfikenhet och mitt intresse för bedömningsfrågor har på senare år vuxit i intensitet. Själv är 

jag inte emot betyg, även om jag kan förstå och ibland hålla med flera argument från 

betygsmotståndarnas sida. Det relativa betygssystemet och den kunskapssyn det betygssystemet 

vilar på fick på sin tid motta mycket kritik. Det målrelaterade betygssystemet har även det sina 

brister. Den flergradiga betygsskalan som nu införs i grundskolan ska vara målrelaterad, detta 

innebär att det för första gången hittills i svensk grundskola införs en flergradig målrelaterad 

betygsskala. Därför har en insyn i bakgrunden till det nya betygssystemet och en genomgång av 

några av de artiklar, rapporter och avhandlingar som diskuterar och utvärderar flergradiga 

betygsskalor varit av stort intresse för min egen kunskapsutveckling. Förhoppningsvis kan även 

andra finna innehållet relevant och intressant som diskussionsunderlag eller som inspiration till 

vidare läsning. 
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2. Inledning 

Den 1 juli 2011 infördes en ny läroplan
1
 för grundskolan. Den nya betygsskalan, en mål- och 

kunskapsrelaterad sexgradig skala från F till A, där A är det högsta betyget och F är det lägsta, blir 

därmed enhetlig i grundskolan och gymnasiet, och jämförbar med ECTS- skalan
2
 i högskolan 

(ECTS, users´guide 2009). Enligt proposition 2008/09:66 ”En ny betygsskala” ger fler steg en ökad 

tydlighet när det gäller kunskapsprogression och utveckling, en möjlighet till ökad precisering i 

bedömningen av elevernas kunskaper och graden av måluppfyllelse samt att det ökar elevernas 

motivation. Man stöder delvis sina teser på den kvalitetsgranskning av betygssystemet som 

Skolverket genomförde våren 2000, som visade ”att antalet betygssteg upplevdes som för få och att 

betyget G var alltför brett” (Prop. 2008/09:66). Flera remissinstanser har framfört synpunkter på 

förslaget till ny betygsskala (Prop. 2008/2009:66). Umeå och Linköpings universitet har framfört 

att antalet steg i betygsskalan kan leda till att eleverna endast studerar detaljkunskaper medan 

Mittuniversitetet förordar en mer detaljrik skala med sju steg som ECTS skalan. 

 

Enligt Tholin (2003) fanns talet om en sexgradig betygsskala redan i proposition 1992/93:220. I 

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95: UbU06, återfinns också talet om den sexgradiga skalan. 

Det borgerliga förslaget som bestod av ett målrelaterat betygssystem uppbyggt på sex steg, baserat 

på språkligt uttryckta kvalitativa skillnader, gick inte igenom – Ny Demokrati röstade i sista stund 

med Socialdemokraterna. Istället beslutade riksdagen att tre steg fick räcka. 2005 (2005/06: 

UbU14) föreslår en grupp borgerliga partier återigen att fler betygssteg införs, ”så att betygen 

uppfattas som rättvisa och ger tydlig information om kunskapsläget/…/Vi kommer efter ett 

regeringsskifte att tillsätta en ny betygsutredning, som får till uppgift att arbeta fram ett förslag med 

denna inriktning.” Argumenten för en flergradig skala har alltså förts tidigare, men en 

implementering var möjlig först tjugo år senare.   

 

Att studera den nya betygsskalan utifrån en diskursanalytisk metod, innebär att försöka synliggöra 

karaktärsdrag i valda diskurser. I föreliggande fall beskrivs de politiska argument som framförs och 

de vetenskapliga argument som finns i debatten. Med en teoretisk förankring i Ulf P. Lundgrens 

läroplansteorier diskuteras likheter och skillnader mellan den vetenskapliga bedömningsdiskursen 

samt den politiska och offentliga diskursen samt dessa diskursers karaktärsdrag i förhållande till 

bakgrund och tidigare forskning. Lindensjö och Lundgren (2005), menar att en sviktande tilltro till 

utbildningssystemet resulterar i mer disciplin och/eller krav på en återgång till en som man ”minns” 

mer ordnad och stabil tid. Med Lgr 11, införs sex betygssteg, en mer detaljerad kursplan än i Lpo 

94 och betyg i år sex. Detta är åtgärder som kan tolkas som en uppstramning av 

                                                      

1 Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

2
 Införandet av European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) är en central del i 

Bolognaprocessen. Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete mellan 29 länder inom högskoleutbildning 
som syftar till att de deltagande länderna ska ha jämförbara examina och utbildningskvaliteter. Skalan 
består av sju steg, där A är högsta betyg medan de två lägsta betygsgraderna Fx och F står för underkänt. 
Detta betygssystem är avsett för översättningar av betyg mellan olika nationella system, men kan också 
införas som ett nationellt eller lokalt system.   
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utbildningssystemet. Läroplansdelen i Lgr 11, är dock fortfarande influerad av konstruktivistiska 

och sociokulturella perspektiv på lärande. I diskussionsdelen återkopplas till denna eventuella 

motsättning mellan läroplan och kursplan och hur det kan påverka lärares undervisning, 

examination och bedömning.  

 

I diskursen med politiska och offentliga texter, belyses propositioner, offentliga utredningar, 

departementsskrifter och motioner, som behandlar fler betygssteg. I den vetenskapliga 

bedömningsdiskursen lyfts några tongivande forskare fram utifrån centrala begrepp som fler 

betygssteg, lärande, motivation, examination och läroplansteori. Från Linköpings universitet har 

Dahlgren och Fejes (2004) uttryckt en oro att elever blir mer betygsfokuserade och från Uppsala 

universitet menar Lundahl och Román (”Regeringen fuskar i betygsfrågan” 2010) att regeringens 

båda utredningar fuskar i betygsfrågan. Från Kristianstads högskola hörs Selghed (2006), som 

menar att det finns språkliga svårigheter med att uttrycka fler betygssteg men visar även i resultatet 

av sina lärarintervjuer att det hos flera lärare finns en önskan om att kunna använda fler betygssteg. 

Från Göteborgs universitet tar Marton et al. (1977) upp examinationens påverkan på lärandet 

medan Giota (2001, 2002, 2006) representerar här motivationsforskningen i relation till betyg. 

Lundahl (2006), från Uppsala, Tholin (2003, 2006), från högskolan i Borås, liksom Selghed (2006), 

från högskolan i Kristianstad, beskriver bakgrunden till det målrelaterade betygssystemet i relation 

till det tidigare relativa betygssystemet, som också är en berättelse om hur antalet betygssteg 

varierat. 

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra karaktärsdragen i den vetenskapliga bedömningsdiskursen 

med karaktärsdragen i den politiska och offentliga diskursen med utgångspunkt i den nya 

betygsskalan A till F.  

Uppsatsens struktur 

Uppsatsen består av nio kapitel inkluderat litteraturdelen. I de avslutande kapitlen sju och åtta finns 

en sammanfattande analys, diskussionskapitlet och förslag till vidare forskning. Förutom dessa 

avslutande och detta inledande kapitel ges i kapitel tre en översikt av bakgrund och tidigare 

forskning kring läroplaner, betyg och bedömning. I kapitel fyra formuleras uppsatsens syfte och 

frågeställningar. De metodologiska utgångspunkterna och den teoretiska ramen redovisas i kapitel 

fem. I kapitlet beskrivs även sökmetoder, urval och avgränsningar samt validitet, reliabilitet och 

etiska aspekter. I kapitel sex beskrivs resultatet om talet om fler betygssteg ur den politiska och 

offentliga diskursen samt ur den vetenskapliga bedömningsdiskursen. 
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3. Bakgrund och tidigare 

forskning 

Styrdokument 

Kursplaner och läroplaner 

Läroplanen, Lgr 62, är den första i den svenska grundskolan. 60-talets läroplaner är påverkade av 

det behavioristiska perspektivet på lärande (Lgr, 62). Undervisningen skulle gå från del till helhet 

och olika typer av undervisningsmaskiner producerades, undervisningsteknologin med 

instrumentell betingning och förstärkningar som stimuli blev kärnan i undervisningen. Läraren blev, 

enligt Selghed (2006, s. 80), ”en rationell planerare, genomförare och utvärderare som hade tillgång 

till näst intill vetenskapligt uppbyggda läromedel”. Kunskap sågs som något kvantitativt och 

objektivt mätbart och metoder och innehåll var reglerat i kursplanen med detaljerade anvisningar. 

Betygsättningen skedde enligt en flergradig relativ betygsskala enligt en normalfördelningskurva 

(se normrelaterade betyg).  

 

I Lgr 69 tonas betygssättningen ned, bedömningsformerna uppmärksammas och krav på bredare 

bedömningsunderlag än enbart skriftliga prov lyfts fram (Tholin, 2003). Andra förändringar var att 

begreppet fostran uteslöts och moment indelades i grundkurser och överkurser. (Lindensjö & 

Lundgren, 2005). Fortfarande var betygssystemet influerat av psykometrin, att kunskaper i högsta 

grad var mätbara. 

 

Med Lgr 80 förändrades läroplanens konstruktion. De övergripande målen formulerades men 

skolan själv fick ansvaret att realisera målen på bästa sätt. Styrningen av innehållet var inte längre 

lika stark och betygens koppling till normalkurvan uppluckrades något (Lindensjö & Lundgren, 

2005, Lundahl, 2006). Även om tron på behaviorismen och undervisningsteknologin fortfarande 

var stark, fanns i läroplanen tankar om att eleven själv kunde konstruera sin kunskap. Den 

schweiziske barnpsykologen Jean Piagets tankar om barns utvecklingsfaser och 

kunskapsprocessernas utveckling (Piaget, 1929) påverkade innehållet i läroplanen mot en mer 

konstruktivistisk syn på lärande. Enligt Piagets perspektiv motiveras eleverna av intressen och mål, 

med betoning på handlingens betydelse som grund för lärandet och tänkandets utveckling. 

 

I Lpo 94, påverkar målstyrningen både läroplaner och kursplaner. Kunskaper anses inte längre 

mätbara på samma sätt, istället finns ett antagande om att kunskaper och förståelse är möjliga att 

beskriva i olika kvalitativa nivåer. Läraren och skolan fick i och med den öppna målstyrningen, 

ansvara för att formulerade mål uppnåddes och på vilka sätt målen skulle uppnås (Selghed, 2006). 

Synen på betyg förändrades till att de dels spelade en mindre roll för eleven, och dels att de spelade 

större roll som resultatmått, då de kopplades till läroplanens mål (Lundahl, 2006). Standardprov 

ersattes av nationella prov som nu skulle ha en betygsstödjande uppgift i lärarens tolkning av 

prestationer kopplade till mål och kriterier. Läroplanens formuleringar om samarbete, 

kommunikation och om språkets betydelse visar på intryck av ett sociokulturellt perspektiv på 

kunskapssyn och lärande. Elevens tänkande är socialt och kulturellt bestämt, skriver man i det 

betänkande ”Skola för bildning” som föregår Lpo 94. Tydligt visar man ett införande av ett 
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sociokulturellt perspektiv på lärande samt ett avståndstagande från det tidigare biologiska synsättet, 

där individens inre psykologiska utveckling anses vara drivkraften för det egna lärandet.  

 

Den nya läroplanen, Lgr 11, är liksom Lpo 94 en läroplan som utgår ifrån mål- och resultatstyrning 

och ett sociokulturellt- samt ett konstruktivistiskt perspektiv. Elever och föräldrar ska kunna ställa 

höga krav på kvalitet och insyn i utbildningen. Lgr 11 vilar även den på tankarna om att eleverna 

ska utvecklas till kreativa, kompetenta medborgare med en livslång lust att lära. Eleverna ska 

inhämta och utveckla kunskaper. Ett förtydligande som gjorts handlar om att utbildningen tydligare 

ska förmedla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt 

samhälle vilar på. (2010/11:UbU7) 

Betyg och bedömning 

 

Betyg används i utbildningsväsendet för att summera en elev eller students kunskaper/ 

färdigheter/förmågor och förtrogenhet. Detta kan ske genom enskilda uppgifter och/eller som ett 

summativt betyg vid kurs- eller terminsslut. Bedömningen sker i relation till någonting och detta 

kan ske individrelaterat, målrelaterat eller normrelaterat. Cliffordson (2004) menar att betygen har 

tre uttalade huvudfunktioner: att ge information, att främja motivation samt att användas som urval 

till högre utbildning. ”Betyg används allmänt som ett mått eller en bekräftelse på den kunskap 

eleven förvärvat i skolan, det vill säga det är ett sätt att synliggöra elevens förvärvade kunskaper i 

ett koncentrat” (Selghed, 2006, s. 9). 

 

Betyg ( eng. grading) är oftast summativt. Det kontrollerar hur långt en elev har kommit, men ger 

ingen ytterligare information om hur eleven ska ta sig vidare (Jönsson, 2010). Vid en given tidpunkt 

sammanfattar läraren kvaliteten hos elevens kunskaper och förmågor i ett givet ämne och uttrycker 

detta i form av de betygssteg som används. 

 

Enligt regeringens proposition, 2008/09:66, är betyg ett av de instrument som möjliggör en levande 

dialog om elevens kunskapsutveckling. Betygen är ett av de verktyg skolan har för att utvärdera och 

uppmärksamma elevens kunskaper, och därmed kunna sätta in stöd i rätt tid och ge större 

möjligheter att nå kunskapsmålen. Dessutom kan betygen motivera eleven till ökade insatser och 

ansträngningar.  

 

Bedömning (eng. assessment) innebär hela den process som läraren deltar i för att bilda sig en 

uppfattning om elevens totala utveckling (Selghed, 2006) den kan således vara både summativ och 

formativ. Formativ bedömning handlar om att ge eleven information om styrkor och svagheter, om 

möjliga vägar framåt, om feedback. För att detta ska ge någon effekt måste elevernas uppgifter vara 

konstruerade så att även de används på ett lärande sätt. 

 

Betygen kan vara normrelaterade (relativa, eng. norm-referenced), målrelaterade (kriterierelaterade, 

eng. criterion-referenced principles) eller individrelaterade. Ibland räknas även absoluta betyg in, 

som även kan ses som ett slags målrelaterat betyg (Tholin, 2003). En individrelaterad bedömning 

innebär att eleven bedöms i förhållande till sina egna tidigare prestationer. I grundskolan används 

en individrelaterad bedömning i de individuella utvecklingsplaner som följer med varje elev. 
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Betygens historik i Sverige 

I Sverige har vi haft betyg sedan 1600-talet, då som skriftliga omdömen om personlighet och 

egenskaper. Från 1820 började begreppet betyg användas och betyget skulle mäta elevens 

kunskaper och flit. I början användes bokstavsbeteckningarna A, B, C, D där A stod för ”berömlig” 

och D för ”otillräcklig”. Skalan utökades senare med AB, som stod för ”med beröm godkänd”, a 

”med utmärkt beröm godkänd”, Ba ”med nöje beröm godkänd” och Bc ”icke fullt godkänd”, 

betyget D avskaffades.  

 

1897 infördes en sjugradig skala för folkskolan. Denna flergradiga betygsskala utökades av många 

lärare med plus, minus och frågetecken (Tholin, 2003). Det fanns inga skriftliga anvisningar för 

betygssättning, den byggde på lärarkårens konsensus och kombinerades med intagningsprov till 

högre studier. Ibland används begreppet absolut betygssystem om det system som beskrivits ovan, 

med det menas att man ansåg sig veta vad som krävdes av de olika betygsstegen. Varje steg 

motsvarar ett visst mått av kunskap som kan ses som ett resultat av mänskligt tänkande, utifrån en 

rationalistisk kunskapssyn, att kunna återge texter som en evig sanning. Enligt Selghed (2006) är de 

ändå relativa till sin karaktär eftersom olika lärare har olika krav. Andra forskare, bland annat 

Lindblad, ”Bedömning, betyg och prov – några begreppsdefinitioner” (refererad till i Tholin, 2006) 

menar att eftersom man mäter kunskap mot i förväg uppställda mål, kan de räknas till målrelaterade 

betyg. 

 

Den sjugradiga skala som infördes 1897: 

 

 A berömlig,  

 a med utmärkt beröm godkänd,  

 AB med beröm godkänd,  

 Ba icke utan beröm godkänd,  

 B godkänd,  

 Bc icke fullt godkänd,  

 C underkänd  

 

Denna skala kom att bestå fram till införandet av Lgr 62. På 40-talet slogs fast att normalbetyget 

var Ba, Ba ansågs stå för ”med nöje godkänd”, detta stod för genomsnittsfärdigheten hos alla 

skolbarn på just det stadiet, ”B” ansågs vara under medel, och sattes på den som bara någorlunda 

följde med i skolarbetet. ”Bc” var beteckningen för verkligt dålig, medan ”C” innebar att 

prestationen var så extremt dålig att det var helt uteslutet att ens fundera på att godkänna eleven. 

”AB” var ett tecken på att prestationen var markant över medel eller mycket bra, ”a”, sattes på den 

elev som var synnerligen duktig och hade sällsynt goda kunskaper i ämnet. Stort ”A” sattes endast 

då eleven ägde en uppseendeväckande begåvning och färdighet i ämnet. Riktlinjerna var att en 

tredjedel skulle ha ”Ba”, en tredjedel, högre och en tredjedel under ”Ba” (Lundahl, 2006).  

 

Normrelaterade betyg 

Från 1949 användes dessa bokstavsbeteckningar enligt ett normrelaterat system där C och A skulle 

motsvara 1 % av eleverna, Bc och a 6% av eleverna , B och AB 24 % av eleverna och Ba 38 % av 
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eleverna. Med hjälp av denna normalfördelningskurva
3
 samt nationella standardprov ansågs 

betygssättningen mer likvärdig och jämförbar (Selghed, 2006, Tholin, 2003).  

 

En normrelaterad bedömning bedömer elevens prestationer i förhållande till andra elever i samma 

grupp. Det kan vara en jämförelse av ett nationellt resultat, av resultatet i en klass eller av alla 

elever i en kurs. Dessa betyg kallas även relativa betyg och beskriver inte vilka kunskaper en elev 

har. Testerna utformas så att resultaten i de flesta fall följer normalfördelningskurvan som utgör 

normen. Den femgradiga skala som användes från fastställandet 1962 (Lgr 62) med viss 

modifiering fram till 1994 är ett exempel på en relativ betygsskala. Denna innebar att 7 % skulle ha 

betyget 1 och 5, 24 % skulle ha betyget 2 och 4 och resten, 38 % skulle ha en 3:a. Även ECTS- 

skalan
4
 med dess procentuella fördelning efter normalkurvan kan utgöra ett exempel i senmodern 

tid. Fördelen med ett relativt betygssystem är dess sorterande funktion, som urvalsinstrument till 

högre studier. 

 

Då Lgr 62 infördes ersattes de sju stegen med fem, och sifferbeteckningarna 1 - 5 infördes. Fram till 

1980 sattes dessa betyg enligt gällande normalfördelning. Med Lgr 80 skulle betyget 3 sättas med 

hjälp av anvisningarna att betyget 3 är ”normalbetyget” och i en klass finns fler elever med betyg 4 

och 2 än 5 och 1. 

 

Regelstyrningen blev problematisk med 60- och 70 – talets samhällsförändringar (Lundahl, 2006, 

Selghed, 2006). Industrisamhället med dess centralisering och byråkratisering av den offentliga 

verksamheten hade börjat ge vika för det kunskaps- eller informationssamhälle som växte sig allt 

starkare från 1980-talet och framåt. Efter SIA – utredningens (SOU 1974: UbU11) arbete 

förändrades läroplanens konstruktion mot en målstyrning. Den regelstyrda skolan och det 

normrelaterade betygssystemet hade då under ett flertal år fått motta mycket kritik, 

bedömningsuppgifterna konstruerades för att differentiera elevernas resultat, det fanns inga 

bestämda nivåer för vad som var godkänt eftersom eleverna bedömdes i förhållande till 

normgruppens resultat, betygssystemet skapade konkurrens istället för samarbete, i de ämnen där 

inga standardprov fanns var det omöjligt att få en uppfattning om betygens jämförbarhet (Lundahl, 

2006). 

 

Målrelaterade betyg 

De målrelaterade betygen infördes efter 32 års betygsdebatt (1962 – 1994). Målrelaterade betyg 

lyftes fram som förslag redan 1971, detta eftersom att kraven på betyg i varje årskurs hade lett fram 

till en stor provtäthet i folkskolan och realskolan vilket i sin tur lett till en undervisning inriktad på 

det enkelt mätbara (Lundahl, 2006). 

 

                                                      

3 Enligt normalfördelningskurvan kan betygen fördelas procentuellt utifrån ett så kallat medelbetyg. 

Exempelvis användes den femgradiga betygsskalan, som infördes 1962, enligt fördelningen: 7 % av 

eleverna skulle ha en 1:a, 24 % en 2:a, 38 % en 3:a, 24 % en 4:a och 7 % en 5:a. Detta gällde för 

samtliga elever i landet i samma ämne.   

4 Se ECTS users´guide, s. 43. 
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Målrelaterade betyg baseras på att det finns tydliga mål för varje betygsnivå. Eleven bedöms i 

förhållande till i förväg formulerade mål och kriterier. Den expertgrupp som tillsattes 1989, 

föreslog att ett målrelaterat system med tre steg, godkänt, väl godkänt och utmärkt skulle användas.  

 

Lundahl (2006) pekar på fenomenet att antalet grader i ett betygssystem historiskt sett har varierat 

mellan få betygsgrader som sedan följts av ett med många som sedan följts av ett med färre. Det 

grundläggande i ett betygssystem är ändå inte de kosmetiska beteckningarna, om det är bokstäver 

eller siffror. Det viktiga är de antaganden det bygger på, kunskapssynen och utifrån vilka principer 

bedömningarna ska utföras. Alltså vad som ska bedömas och hur detta ska ske (Selghed, 2006). 

Decentraliseringen och övergången till resultatstyrning innebar nya sätt att se på undervisning, 

lärande och bedömning. Korp (2003) beskriver den nya kunskapssynen genom att referera till 

Shepard (2000), som talar om det nya provparadigmet, vilket innebär ett annat sätt att se på 

utbildning, lärande och bedömning. Som exempel kan sägas att innehållet i undervisningen ska vara 

utmanande och inriktat mot komplext tänkande och problemlösning, teorierna om lärande innebär 

att elever konstruerar kunskap och förståelse i ett socialt sammanhang samt att djupförståelse ökar 

möjligheten att generalisera. Examinationen består av utmanande uppgifter för att stimulera det 

komplexa tänkandet.  Bedömningen är formativ och sker på både processen samt resultatet, den är 

integrerad i undervisningen och pågår ständigt. Bedömningen bygger på synliga förväntningar och 

den används både som utvärdering av elevernas lärande och undervisningen.  

 

Det målrelaterade betygssystemets viktigaste funktion blir att informera eleven om vad läraren 

uppfattat av den kunskap och de förmågor eleven visat i olika situationer. Utöver det kan det även 

fungera som motivationshöjande om eleven har som ambition att nå olika betygssteg. Eftersom det 

är kvalitativt uppbyggt kräver det samtidigt ingående samtal och diskussioner om mål och kriterier 

mellan lärare och elever. Den nya läroplanen, Lpo 94 hade ett betydligt mindre omfång än tidigare 

läroplaner och lärarna fick ansvar för undervisningens form och innehåll. I varje enskild skola 

utarbetades arbetsplaner med lokala profiler, mål och lokala betygskriterier (Korp, 2003). 

 

Politisk bakgrund till en flergradig betygsskala 

Enligt Tholin (2003) fanns talet om en sexgradig betygsskala redan i proposition 1992/93:220. I 

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95: UbU06, återfinns också talet om den sexgradiga skalan. 

”I motion 1994/95: Ub7 (fp) föreslås att betygssystemet bör innehålla en sexgradig skala, varav fyra 

steg över nivån godkänd” (Utbildningsutskottets betänkande 1994/95: UbU06). 

 

Den utredning som sedan tillsattes, föreslår en sexgradig skala: 

 

 ÄIG/ IG - Ännu icke godkänd/ Icke godkänd
5
 

 G - godkänd 

 VG - Väl godkänd 

 MVG  - Mycket väl godkänd 

 F - Framstående 

 U - Utmärkt 

                                                      

5 ÄIG skulle användas fram till och med höstterminen årskurs 9, därefter IG. 
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Förslaget röstades ner eftersom Ny Demokrati i sista stund röstade med Socialdemokraterna.  

Istället beslutade riksdagen att tre steg, G, VG och MVG, fick räcka för grundskolan. Det är dessa 

betygssteg som återfinns i Lpo 94. 

 

   Utskottet instämmer i regeringens förslag att betyg skall ges i ämnen i en tregradig skala och med 

   de i propositionen angivna beteckningarna. Det finns enligt utskottet inga bärande skäl för att i   

   grundskolan såvitt avser godkäntnivån och nivåerna ovanför den ha ett större antal betygssteg än  

   de tre som riksdagen tidigare har beslutat för gymnasieskolan. Riksdagen bör sålunda bifalla  

   regeringens förslag beträffande antalet betygssteg och därjämte avslå motionerna 1994/95:Ub7 i  

   denna  del och 1994/95:Ub11 yrkande 2  i denna del. ( Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:  

   UbU06)  

 

Riksrevisionen riktade 2004 skarp kritik mot hur ansvariga myndigheter hade brustit i 

implementeringen av Lpo 94. Därefter följde en betygsdebatt där Skolverket och myndigheten för 

skolutveckling gav svar på tal, samt även ett flertal motioner och mediala debatter. I samma veva 

introduceras ECTS-skalan på svenska högskolor med en blandad kompott av relativa och 

målrelaterade betygsskalor (Tholin, 2006). 2005 (2005/06: UbU14) föreslår en grupp borgerliga 

partier återigen att fler betygssteg införs,”så att betygen uppfattas som rättvisa och ger tydlig 

information om kunskapsläget/…/Vi kommer efter ett regeringsskifte att tillsätta en ny 

betygsutredning, som får till uppgift att arbeta fram ett förslag med denna inriktning..” 

 

I Regeringens proposition 2008/09:66, En ny betygsskala, föreslår de borgerliga partierna som nu 

sitter i regeringen en ny betygsskala med betygsstegen A, B, C, D, E och F som ska användas när 

betyg sätts inom det offentliga skolväsendet. 

 

   Betygen A-E betecknar godkända resultat. Om underlag för bedömning av en  

    elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte ges. Detta ska 

    markeras med en horisontell streckmarkering i betygskatalogen. 

    (Prop. 2008:09:UbU5, s. 1) 

 

I Utbildningsutskottets betänkande 2008/09: UbU5, tillstyrker utskottet regeringens förslag och 

avstyrker samtliga motionsyrkanden från S, V och Mp. I dessa säger Socialdemokraterna att de 

accepterar den nya betygsskalan trots frågetecken om tydliga nationella kriterier för betygsstegen 

och att de ifrågasätter om skolforskningen fått något genomslag i förslaget till ett nytt betygssystem. 

Miljöpartiet säger att fler betygssteg leder till godtycklighet och att det inte löser problemet med 

betygens otydlighet. Miljöpartiet vill istället införa betygsfria omdömen tills eleven ska sluta nionde 

klass, då betyg kan ges som urvalsinstrument. Vänsterpartiet säger i motionsyrkandet att de 

avstyrker förslaget och anser att intyg ska ersätta de graderade betygen. I betänkandet menar man 

att fler betygssteg innebär en ökad tydlighet i informationen, att förutsättningarna för rättvisa bör 

öka och att med minskade avstånd bör eleverna bli mer motiverade att anstränga sig mer. 
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En önskan om fler betygssteg 

Enligt vissa studier, exempelvis Selghed (2006), framkommer att det hos lärare finns ett behov, en 

önskan om fler betygssteg, studien visar att lärarna har tilltro till att urskilja fler nivåer men 

samtidigt finns tveksamheter om att språkligt kunna formulera fler nivåer. I flera intervjuer 

framkommer samtidigt tankar om att fler kunskapsnivåer inte är möjliga att urskilja eller kvalitativt 

formulera. Selghed menar att behovet kan bero på att det skulle förenkla kvantitativa mätningar och 

att många lärare fortfarande tänker kvantitativt. Med fler betygssteg ökar mängden 

innehållsrelaterade aspekter, vilket, enligt Selghed, betyder att den kvalitativa bedömningen 

motarbetas. Kvalitativa betygssteg är endast gjorda för att urskilja godkänt eller icke godkänt menar 

Selghed. Det finns svårigheter med att språkligt utforma fler betygssteg. Redan i SOU 1942:11 

framkommer kommentarer till att språkligt precisera kvalitativa kriterier i den betygsutredning som 

Frits Wigforss ledde. Resultatet då, 1942, blev att ett målrelaterat system inte är genomförbart på 

grund av svårigheten att uttrycka tydliga kriterier (Tholin, 2003).  

 

Enligt regeringens proposition (2008) gjordes en studie våren 2000 (Skolverket, 2000) som visade 

att många lärare upplevde en önskan om fler betygssteg. Av de intervjuer som genomfördes 

framkom att antalet betygssteg upplevdes som för få och att betyget G var alltför brett (Skolverket, 

rapport nr 190, s. 135 f.). Studien gjordes sju år innan förslaget om fler betygssteg kom, och när det 

målrelaterade betygssystemet använts i fyra år
6
. Selgheds kvalitativa intervjuer gjordes 2004, vilka 

även de visade på en önskan om att kunna uttrycka betyg i fler steg. 

 

   Betygssystemets svaga punkt anses vara betygsstegen. Antalet steg är för få. Med fler steg tror 

    man det vara möjligt att mer rättvist kunna premiera elever för det arbete de utfört och den   

   kunskapsnivå de uppnått. Det finns en övertygelse om att fler nivåer än tre går att urskilja i  

   elevernas kunnande. Stöd för denna tanke hämtas antingen i egen erfarenhet av bedömning och   

   betygssättning eller genom hänvisning  till Skolverkets betygsättningsmodell av nationella prov.  

   Motiven för att ytterligare fingradera elevernas  kunnande är tre: dels att detta ses som  

   motivationshöjande för eleven, dels som en fråga om  bedömarkompetens hos lärare och dels  

   betygens urvalsfunktion. Trots tilltron till möjligheten att urskilja fler nivåer i elevernas kunnande,  

   uttrycks tveksamheter om att språkligt kunna formulera detta kunnande.  (Selghed, 2006, s. 192) 

 

2007 kom Skolverkets rapport om ”Attityder till skolan 2006” ut, den visar att en majoritet av 

eleverna (55%  av 7-9 eleverna) och lärarna, framför allt de som undervisar i årskurs 7-9 (83%), 

tycker att det borde finnas fler betygssteg. 2010 års rapport om ”Attityder till skolan 2010” visar 

liknande resultat. En majoritet bland både elever och lärare tycker att det borde finnas fler 

betygssteg (56% 7-9 elever) jämfört med nuvarande system. Sju av tio lärare (83% av 7-9 lärare) 

tycker att det borde finnas fler betygssteg och framför allt lärare som själva sätter betyg är positivt 

inställda. 

 

                                                      

6 Betygssystemet träder i kraft 1996 och de första målrelaterade betygen sattes höstterminen 1996, 

för de elever som då gick i år 8. 



 13 

En ny betygsskala 

Betygsskalor anger antalet betygssteg och benämningen för respektive betygssteg. Det betygssteg 

som tilldelas en enskild elev är elevens betyg. Den nya betygsskalan ska bestå av en sexgradig 

betygsskala, men betygssystemet är i övrigt oförändrat, det vill säga betygen är kunskapsrelaterade.  

 

Regeringen säger i proposition 2008/09:66, En ny betygsskala, att en fortsatt reformering av 

betygssystemet är nödvändig, man tar upp vikten av en fungerande uppföljning av elevernas 

lärande, vikten av en levande dialog om elevens kunskapsutveckling samt vikten av att få stöd i rätt 

tid, vilket bidrar till större möjligheter att nå kunskapsmålen. I bakgrunden till beskrivningen av den 

nya betygsskalan talar man också om betygen som bidragande faktor till att elever som har svårt att 

nå målen uppmärksammas av rektor och lärare. ”Betygen är ett viktigt underlag för utvärdering av 

skolans arbete.” (Prop. 2008/09:66, s. 5) 

 

Den nya betygsskalan består av betygsstegen A, B, C, D, E och F, där A är det högsta betyget och F 

är det lägsta. För att vara godkänd i ett ämne krävs betyget E. Betyget F är ett betygssteg under 

godkändnivå och om eleven på grund av stor frånvaro inte visat tillräckligt underlag ska inget betyg 

sättas. Nationella kunskapskrav ska finnas för betygsstegen A, C och E för årskurs 9. Om kraven 

för det undre betyget och till övervägande del för det övre betyget kan betyg B respektive D sättas 

(Skolverket, 18 januari 2011). Orsaken till att man väljer bokstavsbeteckningar handlar om att de 

nya stegen inte ska sammanblandas med de gamla sifferbeteckningarna som användes i det relativa 

betygssystemet. De nya stegen motsvarar inte helt de gamla. Kriterierna för A, C och E ska vara 

helt uppfyllda. Man menar att detta uppmuntrar elever att anstränga sig mer och att motivationen 

bör öka för att nå bättre resultat. 

 

Den nya betygsskalan sägs enligt regeringen (Prop. 2008/09:66) ge en ökad tydlighet när det gäller 

kunskapsprogression och utveckling, en möjlighet till ökad precisering i bedömningen av elevernas 

kunskaper och graden av måluppfyllelse ”vilket ökar förutsättningarna för att elever ska uppfatta 

betygen som mer rättvisande” samt att den nya skalan bör öka elevers motivation eftersom 

avstånden mellan betygsstegen minskar.” 

 

    Genom att det finns fler betygssteg mellan högsta och lägsta betyg för godkända  

    resultat, bedömer regeringen också att den nya betygsskalan kommer att uppmuntra 

    elever att anstränga sig extra eftersom fler elever har möjlighet att nå närmas 

    högre betygssteg. Detta får stöd i den kvalitetsgranskning av betygssystemet 

    som Skolverket genomförde våren 2000. (Prop. 2008/09:66, s. 7) 

 

Bolognaprocessen och införandet av ECTS – 

skalan 

ECTS (European Credit Transfer System) kallas även Bolognaprocessen (ECTS User´s guide, 

2009), vilken är en del av en omfattande harmoniseringsprocess inom högre utbildning i Europa. 

ECTS består av ett poängsystem för att beskriva studiernas omfattning samt ett sjugradigt 

betygssystem för att gradera studenternas prestationer. Avsikten är en ökad jämförbarhet mellan 

högre utbildningar i europeiska länder. ECTS – skalans införande har skett stegvis, vilket har 
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bidragit till en förändring av skalan och dess grundvalar. Betygssystemet är nu mera renodlat 

relativt (ECTS Users´guide, 2009).  

 

   In order to simplify the procedure, while continuing to pursue the objective of making European 

   grades more transparent, we propose using an  ECTS grading table , concentrating on the first  

   step of the 5-point  system. Thus institutions only need to provide in a standard table form the  

   statistical distribution of their  own grades. Therefore, the ECTS grading scale based on a   

   predetermined percentage structure is to be  replaced by a simple statistical table completed  

   for each degree programme or group of homogeneous   programmes.  

   (ECTS Users´guide, 2009, s. 42) 

 

Vid införandet rekommenderas lärosätena att följa fem steg, vilka innebär att högskolorna, utifrån 

en referensgrupp, ska räkna ut en procentuell normalfördelning och sedan överföra studenternas 

resultat till de nya stegen. Viktigt att påpeka är att ECTS-betygen används både relativt och 

målrelaterat på svenska högskolor och universitet, dock huvudsakligen målrelaterat (Åkesson, 

2006). Till viss del kan rapporterade effekter av ECTS-skalan ha mer med det relativa 

betygssystemet att göra, än med fler betygssteg. 

Betygens effekter 

Betygen påverkar lärarens val av examination och även hur eleverna studerar inför examinationen 

(Korp, 2003, Lundahl, 2006). Examinationer har flera funktioner och kan vara utformade på flera 

sätt: som maktutövning, som grund för urval och som ett sätt att påverka utbildningen. Examinatorn 

har makt över den som ska examineras och bestämmer vad som är viktig kunskap. Dahlgren och 

Fejes beskriver examinationens inflytande på val av studiestrategier som att examinationen 

definierar vad som är rätt slags kunskap. ”Genom examinationen utpekas, definieras och eventuellt 

också förändras synen på vad som är den riktiga kunskapen. På så sätt blir den studerandes resultat 

en belöning för att denne har rätt kunskap. Det är inte en bedömning av den studerandes framtida 

framgångar” (Dahlgren & Fejes, 2004, s. 26). 

 

Betygens betydelse för lärstrategi och fokus har studerats i ett flertal studier. Marton, et al. utkom 

1977 med boken Inlärning och omvärldsuppfattning, som handlar om studenters olika lärstrategier, 

atomistiskt respektive holistiskt lärande och vad som främjar djupinlärning till skillnad mot 

ytinlärning. Vid ytinriktad inlärning sker en fokusering på själva texten, där delarna och detaljerna i 

texten framstår som det viktiga. Vid djupinriktad inlärning sker en fokusering på budskapet i texten. 

Med hjälp av tidigare kunskaper och erfarenheter försöker läsaren förstå textens betydelse. Marton 

och hans kollegor har sedan 70-talet studerat yt- och djupinlärning som effekter av bland annat 

examinationsval. Enligt Marton et al. (1977) främjas djupinlärning av en holistisk kunskapssyn, för 

att detta ska ske finns ett antal faktorer som behöver vara uppfyllda: 

 

 Konstruktiv och detaljerad återkoppling på det som eleven har presterat främjar lärande och 

förståelse. 

 Examinationsuppgifter med fokus på memorering och återgivande fakta motverkar elevens 

förståelse. 

 En orimlig omfattning av kunskapsstoff och litteratur, ökar risken för ytinlärning och en 

atomistisk kunskapssyn. 
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 Oklara förväntningar motverkar förståelse.  

 

Lundahl och Román (2010), menar att mycket tyder på att betyg och betygsliknande omdömen har 

liten eller nästan ingen positiv eller negativ effekt på lärandet. Skillnaden mellan betyg och 

feedback är att feedback bör vara frekvent och informationsrik om den ska gagna lärandet. Betygen 

däremot, är abstraktioner, de ges sällan, de innehåller ingen konkret information om vad eleven 

behöver arbeta vidare med eftersom det är en sammanvägning av elevens förmågor. 

Elevens motivation används ofta som argument för betyg. Motivationsforskningen är en stor egen 

diskurs. I detta fall snuddar den vid bedömningsdiskursen. Motivationsbegreppet är komplext och i 

artikeln Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och prestationer i 

skolan, (2006) säger Giota: 

 

   Idag betraktas motivation som ett komplext och multidimensionellt fenomen som refererar  

   till en  mängd olika begrepp såsom drift, behov, intresse, inre och yttre motivation, lärande-  

   och prestationsmål, multipla mål, förväntningar, värden och attityder. Det problem  

   motivationsforskare brottas med är att kunna skilja mellan alla dessa begrepp, samtidigt som  

   deras inbördes relationer ska bestämmas. Att göra bedömningar är också svårt då motivation är  

   en inre process  som vi inte kan observera direkt utan är tvungna att bilda oss en uppfattning om  

   genom utsagor, muntliga som skriftliga, eller beteende. Dessutom är det så att benämningen icke-  

   motiverad ofta hänger samman med brister på samstämmighet mellan själva beteendet och yttre   

   krav och förväntningar. (Giota, 2006, s.95, 96) 

 

Giota (2001, 2002) visar på resultatet att den mest framgångsrika elevgruppen i hennes urval, består 

av elever som strävar efter att lära, att vara duktiga i skolan och att konkurrera med varandra om de 

högsta betygen. Inom motivationsforskningen kallas denna grupp för yttre motiverad eller 

prestationsorienterade. Enligt Giota kan detta bero på att de utvecklar den egna förmågan eller 

kompetensen genom att jämföra sig med andra som presterar bättre än en själv. I sin avhandling 

visar Giota (2001) att elever som strävar efter mer långsiktiga mål såsom att gå i skolan och lära sig 

för framtida yrken och utbildningar, generellt är mer framgångsrika i skolan över tid. 

Skoluppgifterna spelar enligt Giota (2002) en stor roll för att eleverna ska känna motivation. 

Det handlar om hur skoluppgifterna presenteras, om läraren kan visa att uppgiften är relevant och 

meningsfullt för den enskilda eleven spelar in. Av betydelse är även uppgiftens svårighetsgrad. Den 

ska kunna lösas med viss ansträngning, men den får inte vara för låg. Att uppgiften bygger på mål 

som kan uppnås inom kortare tidsperspektiv, kan få eleven att känna sig kompetent när målet är 

nått. Relevant återkoppling, med information som ger eleven verktyg att utvärdera sina framsteg, 

veta vad som krävs för nästa steg, för att korrigera misstag och planera för att nå det uppsatta målet. 

Detta gynnar i högre grad än andra faktorer elevens motivation till att lära för att uppnå personlig 

utveckling. 

 

Redan på 40-talet manade man att det fanns två sidor av samma mynt när det gäller betygens 

påverkan på motivationen. Samtidigt som man varnade för ett överdrivet bruk av betyg som 

”eggelse i skolarbetet”, menade man att skolarbetet ”alltid måste innefatta tävlan och konkurrens” 

(Lundahl, s. 183). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att jämföra karaktärsdragen i den vetenskapliga bedömningsdiskursen med 

karaktärsdragen i den politiska och offentliga diskursen, med utgångspunkt i den nya betygsskalan 

A till F. 

Frågeställningar 

Vad talas det om och vad talas det inte om när det gäller: 

- elevers prestation och motivation 

- utvärdering av skolan 

- tydlighet och rättvisa 

- lärande, examination och undervisning 

- urval? 

Hur kan föreliggande uppsats bidra till den 

befintliga kunskapen inom området? 

Läroplansteori används för att försöka begreppsliggöra vad som sägs i den vetenskapliga 

bedömningsdiskursen samt i den politiska och offentliga diskursen när det gäller den nya 

betygsskalan kopplat till prestation och motivation, utvärdering, tydlighet och rättvisa, lärande, 

examination och undervisning samt urval.  

 

Denna teori tydliggör och möjliggör även en tolkning av likheter och skillnader i vad det talas om i 

de olika diskurserna. Förhoppningsvis kan innehållet bidra till en beredskap inför möjligheter och 

svårigheter för rektorer, lärare och elever, som kan uppstå vid bedömning av den nya betygsskalan, 

F till A.  

 

5. Teoretisk ram 

De valda diskurserna analyseras med hjälp av de läroplansteoretiska begreppen: formuleringsarena, 

realisationsarena och ramfaktorteori. Dessa fungerar som tankeverktyg, vilka är användbara för att 

beskriva läroplansramarnas påverkan på undervisningsprocesser samt möjliggör en analys och en 

tolkning av textmaterialet. Läroplansteorin är central som begreppsligt verktyg i försöken att tolka 

vad som sägs om betygssystem, förändringar i styrsystem och ramar för undervisningen.  

 

Lindensjö och Lundgren (2005) menar att läroplansteori är en teoriinriktning som kan bidra till 

förståelsen för hur en läroplan blir som den blir. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv studeras 
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bakgrunden och betygssystemets påverkan på undervisning, examinationer och lärande, hur vissa 

kunskaper väljs ut framför andra och hur de legitimeras.  

 

Begreppet arena visar på att även omgivningen runt beslutsfattandet påverkar både beslutet och 

realiseringen. Formuleringsarenan handlar om den arena där offentliga verksamheter tillsammans 

med andra aktörer som intressegrupper agerar, där exempelvis beslut om styrverktyg som 

läroplaner och kursplaner sker. Inom utbildningsväsendet syns en bristande tilltro som leder till att 

den arenan ligger öppen för att utnyttjas. Ett ökande antal missnöjesgrupper utövar påtryckning 

med krav på nya reformer som påverkar både formulerings- och realisationsarenan. 

Formuleringsarenan som teoretiskt begrepp används för att kunna analysera talet om den nya 

betygsskalan; som eventuella politiska motsättningar, argument och styrdokument för skolan som 

kan ha spelat in i formulerandet av en ny betygsskala. 

 

Realisationsarenan innebär den arena där de formulerade besluten ska realiseras, där de ska 

verkställas av exempelvis lärarna. Enligt Lindensjö & Lundgren (2005, s. 176) är det ”detta led som 

är avgörande för framgång eller misslyckande”. Realisationsarenan som teoretiskt begrepp används 

för att kunna förstå och beskriva den nya betygsskalans konsekvenser för de som ska verkställa och 

för de som berörs av hur den betygsskalan verkställs, lärare och elever. Utifrån frågor som 

operationaliserats ur de skäl som anförs för införandet av en ny betygsskala, sker analysen av talet 

om fler betygssteg. Vad talas det om och vad talas det inte om när det gäller elevers prestation och 

motivation, utvärdering av skolan, tydlighet och rättvisa, lärande, examination och undervisning 

samt urval? 

 

Då jag utgår från läroplansteoretiska begrepp som; formulerings- och realisationsarena möjliggör 

detta en beskrivning av hur läroplaner och betygssystem påverkas av samhället och hur de 

formuleras utifrån denna bakgrund med syfte att påverka samhället genom hur läroplanen realiseras 

i verkligheten. I kapitel 3, Bakgrund och tidigare forskning, har jag som utgångspunkt den första 

läroplanen för svenska skolan 1962, vad denna innehöll, hur de följande läroplanerna förändrades 

och varför. Eventuella samband med bakgrunden till, hur och varför, dagens läroplan har 

formulerats som den gjort, diskuteras i kapitel 8.  

 

Med hjälp av ramfaktorteorin kan resultaten av läroplanerna studeras utifrån tanken att 

undervisningen formas av ramarna (Lundgren, 1999). Ramarna möjliggör och omöjliggör 

genomförandet av olika idéer. I detta fall utgör ramarna den flergradiga betygsskalan som ingår i 

skolans styrdokument. Läraren sätter betyg som i sin tur kan leda till konsekvenser för 

undervisningen och vilka examinationsval läraren gör. Bedömningen påverkar lärandet, har flera 

studier visat (Butler, 1986, Korp, 2003, Jönsson, 2010). Därför används ramfaktorteorin i 

uppsatsen, som ett verktyg som förstärker och stödjer analysen av talet om den nya betygsskalan.  

 

   Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en process.  Ramarna ger 

   inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en  

   process måste ramarna anpassas för att göra den processen möjlig./…/ Med andra ord ligger i  

   tillämpningen av ramfaktorteorin en form av målstyrning av utbildning. Med målstyrning följer  

   resultatanalys och därmed utvärdering. Och det är framförallt i  utvärderingstänkandet som  

   ramfaktorteorin kommit att bli ett tankeverktyg. (Lundgren, 1999 s. 36) 
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Metodologiska utgångspunkter 

Föreliggande uppsats utgår ifrån en litteraturstudie där ett urval av texter analyseras med hjälp av 

läroplansteoretiska begrepp utifrån den hållning som syns i Lundgrens senare utgåvor (Lundahl, 

2006). Med hjälp av diskursanalys kan en analys sedan göras av vad som egentligen sägs och vad 

som inte sägs i materialet. Till viss del är detta begränsande eftersom denna metod inte studerar 

verkligheten bakom texterna, samtidigt måste en gränsdragning ändå ske som i och med 

diskursanalysen nu blir tydliggjord. Det insamlade materialet kan med diskursanalytiska begrepp 

ses som språkliga utsagor som beskriver en verklighet, i detta fall vad materialet säger om fler 

betygssteg. Beskrivningen av verkligheten varierar med diskursen. I uppsatsen beskrivs talet om 

flergradiga betygsskalor utifrån den vetenskapliga diskursen och ur den politiska och offentliga 

diskursen. 

 

Vetenskapliga bedömningsdiskursen 

 utvärderingar och beskrivningar av olika utvecklingsprojekt, 

 empiriska studier i form av rapporter, avhandlingar, artiklar och litteraturöversikter, 

 litteratur innehållande beskrivningar och sammanfattningar av empiriska studier, gäller 

främst Marton et al. (1977) och Selghed (2006). 

 

Politiska och offentliga diskursen 

 propositioner, motioner, 

 offentliga utredningar, skrivelser och departementsskrifter, 

 nationella utvärderingar 

 

Diskurs innebär enligt Bolander och Fejes (Fejes & Thornberg, 2009) samt Stensmo (2002) ”sättet” 

att tala om något, eller ett bestämt sätt att tala om något. Man kan förklara en diskurs som sociala 

konstruktioner, inom olika diskurser finns regler för vad som är möjligt att säga och göra. Dessa 

regler varierar mellan olika tidsperioder och vilka sanningar som gäller just då. Diskursen utgörs av 

vad texten handlar om, vem som talar, vem som lyssnar och vad och vem man inte talar om. 

Stensmo anser att diskursanalys är ett användbart redskap för att analysera forskningsrapporter. 

Diskursanalys kan användas för att synliggöra maktrelationer, att inom en diskurs visa på vem som 

kan tala, hur, när, om vad och med vilken auktoritet. För forskningsrapporter innebär det att man 

kan titta på vilka forskningsresultat som framhävs, citeras, vilka studier man refererar till och vilka 

studier man inte refererar till.  

 

Utifrån centrala begrepp ställer jag frågor om vad det talas om respektive inte tals om, till texten för 

att på så sätt analysera vilka likheter och skillnader som framträder. De centrala begreppen utgår 

från den politiska och offentliga diskursens skäl för införandet av fler betygssteg. Begreppen utgörs 

av: motivation/prestation, tydlighet/rättvisa, lärande/examination/undervisning, utvärdering och 

urval. Frågorna till texterna är en omarbetning av de frågor Bolander och Fejes (Fejes & Thornberg, 

2009) använder, vilka de i sin tur formulerat efter inspiration av Foucault.  

 

Bolander och Fejes använder följande frågor som utgångspunkt vid en närmare läsning av texterna: 

 

 Vad talas det om?  

 Hur talas det om detta?  
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 Vad framställs som sanning?  

 Vilka subjektspositioner framträder?  

 Vad utesluts genom detta tal?  

 

Utifrån dessa frågor har jag plockat och bearbetat två frågor som kan fungera som redskap i mitt 

analysarbete: 

 

 Vad talas det om?   

 Vad talas det inte om?  

 

Ovanstående frågor används som verktyg i analysen för att synliggöra hur diskursen byggs upp. 

Beskrivningen av vad det talas om samt vad det inte talas om utgår från det empiriska material 

vilket redovisas och motiveras under rubriken urval. I resultatet framgår karaktärsdrag hos 

respektive grupper av texter. Syftet är sedan att jämföra karaktärsdragen i dessa diskurser, med 

utgångspunkt i den nya betygsskalan. 

Sökmetoder 

Mina studier inom området inleddes med att jag parallellt läste Selghed (2006) samt regeringens 

proposition 2008:09. Här fanns motsatta åsikter om fler betygssteg men utifrån olika ståndpunkter – 

svårigheten att språkligt beskriva fler kvalitativa betygssteg stod emot en önskan om fler betygssteg 

för att öka motivationen, prestationen, tydligheten och möjligheten till rättvisare betyg. Detta väckte 

mitt intresse och jag ville undersöka om det fanns kvantitativa experiment som kunde påvisa 

ovanstående antaganden. Jag sökte inom databasen ERIC och läste ett flertal abstrakt utifrån sökord 

som motivation, intrisic motivation, extrinsic motivation, grades, evaluation, interest, performance 

och i samband med detta fick jag tipset om Ruth Butler (1986, 1987) och hennes experimentella 

studier på elever i elvaårsåldern. Med inspiration av Butler avsåg jag att upprepa hennes 

experimentella design utifrån hypotesen att fler betygssteg ökar den yttre motivationen medan den 

inre minskar vilket kan påverka prestationen. Mina sökningar inom ERIC, LIBRIS och Google 

scholar ledde till motivationsforskningen och rapporter av bland annat Giota (2002).  

 

Det var här jag istället för att gå vidare kvantitativt övergick till beslutet att använda mig av 

diskursanalys för att dekonstruera texterna om bedömning och fler betygssteg för att kunna få syn 

på underliggande teoretiska mönster. Med utgångspunkt i ett urval av de skrifter jag hittat (med 

sökord som: assessment, grades, curriculum theory, examination, evaluation, learning, motivation 

samt ECTS och betyg, fler betygssteg, läroplansteori, effekter, ECTS, motivation, examination och 

lärande) gick jag därefter vidare i mitt sökande efter relevant litteratur, utifrån den lästa litteraturens 

referenslistor.  

 

I ERIC, LIBRIS och Google scholar hittade jag kvantitativa och kvalitativa studier som i flera fall 

handlade om studerade effekter av införandet av ECTS på svenska högskolor, till exempel Barman 

et al. (2010), Dahlgren och Fejes (2004) och Åkesson (2006). När jag därefter sökte på regeringens 

propositioner, departementsskrifter och motioner där avsikten med införandet av ett nytt 

betygssystem förtydligas, begränsades sökkriterierna till fler betygssteg, effekter, examination, 

lärande och därefter även med läroplansteori. En sökning på ”Fler betygssteg” gav 21 träffar på 
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propositioner och skrivelser. Här skedde ett urval av texter utifrån de skäl som anförs för införandet 

av fler steg samt de texter som anger skäl för färre steg. 

Urval och avgränsningar 

Valet av texter har inte följt ett strikt systematiskt urvalssystem. Min avsikt har varit att spegla olika 

diskurser om bedömning och synen på flergradiga betygssystem. 

 

Utifrån frågeställningarna har jag valt att begränsa mig till att redovisa vad det talas om respektive 

inte talas om i politiska och offentliga texter samt i vetenskapliga bedömningstexter. 

Kategoriseringen av materialet bygger på regeringens skäl för att införa fler betygssteg (prop. 

2008/09:66, s. 6-7.) och utgörs av: 

 

1. elevers prestation och motivation  

2. utvärdering av skolan  

3. tydlighet och rättvisa  

4. lärande, examination och undervisning  

5. urval.  

 

Fler betygssteg som urvalsinstrument tas inte upp som skäl, däremot ägnas ett eget avsnitt i 

proposition 2008/09:66, En ny betygsskala, till betygsvärde vid meritvärdering. Betygens funktion 

som urval är central och därför valde jag att ta med den kategorin. Lärande, examination och 

undervisning framgår inte heller som tydliga skäl, dock finns de inbakade i formuleringar som: 

”Kunskap lyfter Sverige… Det är viktigt att det finns en fungerande uppföljning av elevernas 

lärande…” (2008/09:66, s. 4) och att ”… fler steg i betygsskalan kan leda till att eleverna endast 

studerar detaljkunskaper.” 

 

Utifrån regeringens skäl för ett förändrat betygssystem, som jag valt att ta med som centrala 

begrepp och kategorier, har jag ur litteraturen valt ut citat och kommentarer om fler betygssteg ur 

varje relevant text. Dessa har jag först kopierat och klippt in i ett eget dokument och sedan placerat 

in under respektive kategori i analysdelen för att få en överblick om vilka som talar under 

respektive kategori, om vad man talar om och hur man talar om detta. Den andra kategorin i 

resultatdelen handlar om vad man inte talar om. Detta är naturligtvis en hel del, men för att fokusera 

på just talet om fler betygssteg, har jag tagit upp de faktorer som tas upp i en diskurs men inte i den 

andra. Detta kan exempelvis vara en upplevd svårighet att verbalisera kvalitetsskillnader som tas 

upp i den vetenskapliga bedömningsdiskursen men inte i den politiska och offentliga diskursen. 

Under rubriken vad det inte talas om tas även upp sådant som inte sägs rakt ut men som ändå går att 

härleda ur texten. Exempel på detta är att Föräldraalliansen anser att F bör ges en mer positiv 

beteckning så att eleverna inte tappar motivationen. Utifrån detta påstående kan läsaren misstänka 

att Föräldraalliansen är oroliga över att betyget F kan få elever att tappa motivationen till 

skolarbetet. 
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Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att det jag mäter är relevant i sammanhanget medan reliabilitet handlar om att 

jag mäter på ett tillförlitligt sätt. I en kvalitativ studie som denna innebär det att jag strävar efter att 

visa på en transparens i beskrivningen av min egen förförståelse, insamlingen och bearbetningen av 

data samt genom att välja texter från olika diskurser och med olika syn på problemet. I inledningen 

tydliggör jag min egen ståndpunkt i betygsfrågan och genom att texten innehåller tydliga referenser 

till mestadels primärkällor, möjliggör jag för läsaren att ta del av samt dra egna och eventuellt andra 

slutsatser utifrån samma material, vilket ökar reliabiliteten. 

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra karaktärsdragen i den vetenskapliga bedömningsdiskursen med 

den politiska och offentliga diskursen. Detta görs dels med hjälp av läroplansteoretiska begrepp, 

och dels med hjälp av diskursanalys. Validiteten handlar i detta fall om när och för vilka resultaten 

kan vara intressanta. Ämnet är relevant och det bör vara intressant för främst yrkesverksamma 

lärare, att ta del av forskning kring aktuella förändringar i styrdokument för grundskolan. Av egen 

erfarenhet kan det vara svårt att hinna ta del av alla de dokument och forskningsrapporter i det stora 

utbud som finns tillgängligt genom olika databaser. Litteraturgranskningar, översikter, 

sammanställningar och beskrivningar, kan väcka och/eller bidra till ökad kunskap om 

ämnesområdet. 

Reflexivt förhållningssätt 

Som forskare är jag indragen i urvalet och analysen i egenskap av både yrkesverksam lärare och 

privatperson. Jag gör ett urval av texter, det är i detta fall, med de ramar som föreligger, varken 

möjligt att göra ett totalt urval av de texter (nationellt samt internationellt) som behandlar 

flergradiga betygssystem. Urvalet till uppsatsen beskrivs och motiveras under ”Urval och 

avgränsningar”. Urvalet av texter och nyckelord som ligger till grund för uppsatsens resultat, gör 

därmed min egen roll som forskare till medproducent av det som produceras om fler betygssteg. 

Här gäller det att jag som forskare och högstadielärare med tolv års erfarenhet av betygssättning, 

förhåller mig reflexivt till min egen text, att jag funderar på vilka sanningsanspråk jag bidrar med, 

vilka kategoriseringar, inkluderingar och exkluderingar jag skapar och vilken relation jag har till 

den diskurs jag analyserar (Fejes & Thornberg, 2009, Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Transparensen i mina metoder, mitt urval och mina kategoriseringar får utgöra den reflexiva sidan 

medan resultat, analys och diskussionsdelen får respresentera uppsatsens eventuella påverkan av 

diskursen. I detta fall den vetenskapliga bedömningsdiskursen om vad som sägs om fler betygssteg. 

Slutligen är det upp till läsaren att avgöra hur den färdiga texten påverkar den befintliga 

forskningen inom ämnesområdet.  

  

Användbarhet 

Uppsatsen bygger på texter skrivna i olika kontexter, och utifrån en diskursanalytisk metod som i 

sin tur utgår från metodologisk relativism (Alvesson & Sköldberg, 2008), vilket gör att det knappast 

är möjligt att fastslå vad som är sant eller falskt, på det viset är studien inte generaliserbar. Ingen av 

dessa texter ger en mer äkta bild av verkligheten än någon annan. I stället finns möjligheten att 

använda uppsatsen som diskussionsunderlag inför implementeringen av en ny betygsskala i 
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grundskolan. Om uppsatsen anses fylla ett tomrum i diskursen om betyg och bedömning överlåter 

jag åt läsaren att avgöra. Den analysmetod och de teorier uppsatsen bygger på, har gett mig en 

annan förståelse för bakgrunden och en insyn i olika diskurser om betyg och dess effekter. Jag 

hoppas att läsaren kan finna delar av uppsatsen användbara som inspiration till att ytterligare 

reflektera över bedömningspraktiken och vilka konsekvenser vi som arbetar i grundskolan kan 

behöva ha ytterligare insyn och kunskap om, inför införandet av en ny betygsskala. 

Etiska aspekter 

Föreliggande uppsats strävar efter att följa en god vetenskaplig kvalitet samt en god forskningsetik. 

Uppsatsens problemställning är aktuell och kan förhoppningsvis bidra till samtalet om betyg och 

bedömning i grundskolan. Den nya betygsskalan börjar användas hösten 2011, samtidigt som 

erfarenheterna från implementeringen av Lpo 94 inte är översvallande positiva. Elever och lärares 

dagliga arbete påverkas på olika sätt av betyg och bedömning. Därför är forskning om betyg, 

bedömning och betygsskalor både angeläget och viktigt för verksamma lärare att ta del av, för mig 

var det ett viktigt motiv till val av forskningsområde och i formulerandet av syfte och 

frågeställningar. 

  

I en studie som denna, som bygger på andras texter är transparensen extra viktig eftersom valet av 

texter är mitt eget, vilket i sig kan påverka innehållet och dess resultat. Dessutom bygger studien 

delvis på andras resultat vilket ur ett forskningsetiskt perspektiv tydligt måste framgå 

(Vetenskapsrådet, 1:2011). I föreliggande uppsats strävar jag efter att genomgående referera till 

ursprungskällorna samt försöka hänvisa till ett flertal källor då det är möjligt, därmed ger jag 

läsaren möjlighet att själv kunna ta del av detta material och bilda sig en annan uppfattning och 

eventuellt komma fram till andra slutsatser. Genom att öppet redovisa min egen ståndpunkt i 

förordet samt genom att använda ett varierat urval av texter, vilka tydligt redovisas, har jag försökt 

visa på mångfalden av texter. 

 

Hänsyn har tagits till de fyra huvudkraven inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

1:2011). I studien används inget empiriskt material i form av intervjuer eller observationer, ingen 

forskning som avser medverkande försökspersoner, informanter eller respondenter har bedrivits. 

Med andra ord har inget integritetskänsligt material använts som kräver olika former av tillstånd. 

Datainsamlingen har gjorts av ett varierat urval av texter och diskurser, handböcker, 

bedömningslitteratur, litteratur som handlar om lärande och kunskap, vetenskapliga texter som tar 

upp bedömningsbegreppet samt styrdokument och olika former av offentliga skrivelser, exempelvis 

propositioner. I uppsatsen används till övervägande del primärkällor, när det någon gång är en 

sekundärkälla, tydliggörs detta i texten. Detta kan bero på att källorna är i form av tidigare gjorda 

intervjuer eller äldre och svårtillgängliga offentliga utredningar.  

 

Den nya betygsskalan har ännu inte prövats empiriskt, vilket kan ge implikationer på resultatet. 

Detta begränsar vilka slutsatser som kan dras. Kanske bidrar användandet av den nya betygsskalan 

till andra erfarenheter än som beskrivits efter användandet av ECTS-skalan. Dokumentationen av 

erfarenheter av ECTS-skalan har sannolikt påverkats av att den används både relativt och 

målrelaterat, vilket ger kan ge en vinklad bild av konsekvenserna av den nya betygsskalan. En 

övertolkning av resultatet är därför viktigt att inte göra.  
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Förhoppningsvis finner läsaren att texten, utan att göra anspråk på att ha hittat någon unik sanning, 

ändå kan finna innehållet vara intressant då min strävan hela tiden har varit att innehållet ska bygga 

på ett reflexivt förhållningssätt och uppfylla en god kvalitet och tillförlitlighet. 

6. Resultat 

Utifrån frågor till texterna (vad talas det om och vad det inte talas om) sker diskursanalysen. 

Inledningsvis låter jag röster ur offentliga och politiska texter komma till tals. Därefter låter jag 

forskningen, de vetenskapliga bedömningstexterna, om fler betygssteg tala. Dels utifrån de begrepp 

som i En ny betygsskala (Prop. 2008/09:66) framförs som skäl för införandet av en ny betygsskala: 

motivation/prestation, utvärdering, tydlighet/ rättvisa och urval (som inte tas upp som skäl men 

ändå tillägnas ett eget kapitel i En ny betygsskala). Dels utifrån begreppen lärande, examination och 

undervisning som återfinns i proposition 2008/09:66, En ny betygsskala under begrepp som 

exempelvis ”kunskap” och ”ytinlärning”. Syftet är att låta det annars outtalade framträda för att 

kunna jämföra dessa texters karaktärsdrag. Samtidigt är det viktigt att förstå de olika texterna 

utifrån sin kontext, där de yttras och vilka språkliga regler som kännetecknar den. 

Vad talas det om i de politiska och offentliga 

texterna? 

Prestation och motivation 

Regeringen talar om en ökad motivation av fler betygssteg. Enligt propositionen 2008/09:66, En ny 

betygsskala, bör den nya skalan öka elevers motivation eftersom avstånden mellan betygsstegen 

minskar. 

 

    Genom att det finns fler betygssteg mellan högsta och lägsta betyg för godkända  

    resultat, bedömer regeringen också att den nya betygsskalan kommer att uppmuntra 

    elever att anstränga sig extra eftersom fler elever har möjlighet att nå närmast 

    högre betygssteg. Detta får stöd i den kvalitetsgranskning av betygssystemet 

    som Skolverket genomförde våren 2000. (Prop. 2008/09:66, s. 7) 

 

Fler bör känna sig uppmuntrade att anstränga sig extra, skriver regeringen. Även i 

utbildningsutskottets betänkande, 2008/09: UbU5 29, framförs åsikten att med minskade avstånd 

mellan betygsstegen bör fler elever känna ökad motivation. Föräldraalliansen Sverige menar att F 

bör ges en mer positiv beteckning så att eleven inte tappar motivationen. (Prop. 2008:09:66). 

 

I SOU 2006:77, Ungdomar och stress, framkommer att många elever i grundskolan och gymnasiet 

anser att ämnes- och betygssystemet är en orsak till stress. Majoriteten anser att lärarna inte förstår 

vare sig mål eller kriterier, utan tolkar dem självsvåldligt. Såväl grundskole- som 

gymnasieungdomarna blir stressade över att de förväntningar som finns att man själv ska ansvara 

för sin skolgång. I Skolverkets rapport, Attityder till skolan 2010, framkommer att sex av tio elever 
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i grundskolans senare del och i gymnasieskolan ofta tänker på sina betyg och studieresultat. De 

elevgrupper som i störst utsträckning svarar att de ofta tänker på betyg och studieresultat är flickor 

och elever med utländsk bakgrund. I både årskurs 7–9 och i gymnasieskolan är det sju av tio flickor 

som ofta tänker på sina betyg jämfört med hälften av pojkarna. Mer än var tredje flicka (37 procent) 

i årskurs 7–9 och gymnasieskolan, jämfört med var femte pojke (18 procent), känner sig stressade 

varje dag eller minst en gång i veckan på grund av betygen. Bland de elever som uppger att de ofta 

tänker på betyg och studieresultat finner man också en större andel än bland övriga elever som 

svarar att de en eller flera gånger i veckan känner sig stressade på grund av betygen. 

Utvärdering 

Betygens roll som utvärdering av skolan diskuteras allt oftare sedan införandet av Lpo 94, då 

skolan blev resultatstyrd, och rollen som utvärderingsinstrument finns även med som argument i 

regeringens proposition 2008/09: 66, ”Betygen är ett viktigt underlag för utvärdering av skolans 

arbete” (s. 5). För elever med omfattande frånvaro ska betyg inte sättas. Detta innebär att det 

dokumenteras med ett streck i betygskatalogen, vilket betyder att eleven inte visat eventuella 

kunskaper för läraren som då inte kunnat göra en bedömning av kunskaperna. Streck är inte ett 

betygssteg. Beslutet att inte sätta betyg alls är en ”indikator på hur skolan lyckats i sin uppgift”(s. 

11). Regeringen menar att detta är värdefullt för uppföljningen av verksamheten.  

Tydlighet och rättvisa 

När den borgerliga regeringen satt i opposition (”Allians för Sverige”) riktade man tidigt kritik mot 

det tregradiga betygssystemet och föreslog 2005 att betygen skall vara obligatoriska från och med 

år 6.
7
 

 

   Elever och lärare ger ofta uttryck för att den betygsskala som nu används har för få steg för att  

   ge en korrekt bild av elevens kunskaper. Vi föreslår därför att fler betygssteg införs, så att  

   betygen uppfattas som rättvisa och ger en tydlig information om kunskapsläget.  

   (Betyg Punkt 55((m, fp, kd, c)), s. 141. Reservationer 2005/06: UbU14). 

 

I propositionen 2008/09:66 menar regeringen att fler betygssteg innebär en ökad tydlighet i 

informationen till elever och vårdnadshavare genom att kunskapsprogressionen synliggörs, att den 

nya betygsskalan ger lärarna möjlighet till ökad precisering och en ökad tydlighet för eleverna 

vilket ökar förutsättningarna för att betygen uppfattas mer rättvisa.  

 

I Utbildningsutskottets betänkande, 2008/09: UbU5, framkommer att utskottet tillstyrker 

regeringens förslag och avstyrker samtliga motionsyrkanden från S, V och Mp. Från 

socialdemokraternas sida, accepterar man den nya betygsskalan trots frågetecken om tydliga 

nationella kriterier för betygsstegen och att det bör finnas sakliga och tydligt formulerade kriterier 

för varje steg. Från Miljöpartiets sida handlade kritiken om att fler betygssteg inte löser problemet 

med betygens otydlighet, att kriterier för tre av fem betygssteg leder till godtycklighet. Miljöpartiet 

vill införa betygsfria omdömen tills eleven ska sluta nionde klass, då betyg kan ges som 

urvalsinstrument. Vänsterpartiet säger i motionsyrkandet att de avstyrker förslaget och anser att 

                                                      

7 De borgerliga partierna föreslog detta redan 2002.(2001/02:UbU10) 
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intyg ska ersätta de graderade betygen. Utskottet menar att fler betygssteg innebär en ökad tydlighet 

i informationen och att förutsättningarna för rättvisa därmed bör öka. 

 

Regeringen hävdar (Prop. 2008:09:66) att för en ökad likvärdighet är det tillräckligt att 

betygsstegen B och D avgränsas av nationellt angivna kriterier för närmast under- och överliggande 

steg. Det ska inte tolkas som en kvantitativ sammanvägning av kunskaper utan istället sättas då 

eleven har påvisbara och centrala kunskaper för närmast högre betyg men ännu inte uppfyller alla 

kriterier. Särskilt väl utvecklade kunskaper inom något eller några områden för högre betyg kan 

kompensera andra krav. Regeringen menar samtidigt att det är rimligt att lärarna utifrån sin 

professionalitet kan bedöma elevernas kunskaper när det gäller betygsstegen B och D, man menar 

att det finns svårigheter med att utarbeta nationella kriterier för alla fem godkända steg. 

 

I Proposition 2008/09:66 En ny betygsskala, tar Stockholms universitet upp argumentet att det inte 

är vetenskapligt bevisat att fler betygssteg leder till ökad likvärdighet. Stockholms kommun önskar 

exemplifierande av betygsstegen B och D för att underlätta bedömningen, Barnombudsmannen 

anser att det behövs en ökad precisering av stegen B och D, i fråga om begreppet ”till övervägande 

del”. Karlshamns kommun menar att lärare kanske inte sätter B och D då inga tydliga riktlinjer 

finns. Även andra instanser, (s. 13) anser att det bör finnas kriterier för B och D (Prop. 2008:09:66). 

Skolverket anser att två steg för icke godkänt bör införas, F innebär att eleven ännu inte uppnått 

fullständigt betyg och G innebär att det inte går att bedöma elevens kunskaper.  

 

I Skolverkets nationella utvärdering, Attityder till skolan 2010, framkommer att de flesta elever 

tycker att lärare sätter rättvisa betyg, åtta av tio elever i årskurs 8–9 och i gymnasieskolan. Andelen 

är oförändrad jämfört med 2006 men har ökat sedan undersökningen 2000, då 66 procent av 

eleverna tyckte att lärarna satte rättvisa betyg.  

Lärande, examination och undervisning 

Regeringen talar i sin proposition 2008/09:66, En ny betygsskala, om att ”kunskap lyfter Sverige 

och människor växer med kunskap” (s. 4) och att detta är skolans huvuduppdrag. För att stödja 

denna utveckling pekar man på vikten av en väl fungerande uppföljning av elevernas lärande och 

att hem och skola har en levande dialog om elevens kunskapsutveckling. Regeringen säger att 

betygen är ett av flera instrument för att möjliggöra detta och att antalet steg inte är avgörande för 

elevernas förmåga att analysera och se sammanhang. Av större betydelse är utformningen av och 

innehållet i kommande nationella betygskriterier. Umeå och Linköpings universitet anser att fler 

steg i betygsskalan kan leda till att eleven endast studerar detaljkunskaper och därmed inte ser 

sammanhanget (Prop. 2008/09:66). 

Urval 

Enligt regeringen bör inte en sifferskala användas eftersom den kan kopplas samman med den 

relativa 1-5 skalan. Det är inte heller lämpligt att använda en sifferskala för betygsbeteckningar och 

en för meritvärdering därför menar man att bokstavsbeteckningar införs och att de inte innehåller 

värdeomdömen, som exempelvis godkänd. De nya stegen motsvarar inte helt de gamla. Kriterierna 

för A, C och E ska vara helt uppfyllda. Detta menar man, uppmuntrar elever att anstränga sig mer 

och motivationen ökar för att nå bättre resultat. Som meritvärdering har F har inget meritvärde, E 

10 poäng, D 12.5 poäng, C 15 poäng, B 17.5 poäng och A ges 20 poäng. I talet om en ny 

betygsskala menar man att detta signalerar vikten av att nå godkända resultat. 
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Vad talas det inte om i de politiska och 

offentliga texterna? 

Prestation och motivation 

Föräldraalliansen menar att F bör ges en mer positiv beteckning. Det ideala är att fler betygssteg är 

motiverande medan det outtalade är att fler betygssteg kan verka tvärtom om eleven får ett F.  

I propositionerna talas det inte om hur strävan efter högre betyg kan trigga en yttre motivation och 

den stress som de nationella utvärderingarna tar upp. De politiska och offentliga texterna talar inte 

heller om någon eventuell korrelation mellan fler betygssteg och den allt ökande stressen bland 

elever i årskurs 7-9 samt i gymnasiet. Istället nämns att stressen beror på att lärarna inte förstår mål 

och kriterier, över ansvaret för sin skolgång och att eleverna tänker på betyg och resultat.  

 

En ny betygsskala verkar i de politiska och offentliga texterna vara den viktigaste åtgärden för att 

öka elevernas motivation och prestation. Man utelämnar den formativa bedömningens effekter på 

lärandet, vilket i ett flertal studier har visat sig vara mer motiverande än summativa betyg (Jönsson, 

2010, Korp, 2003). 

Utvärdering 

Ingenstans talas det dock om varför fler betygssteg är en tydligare indikator än färre steg. Man talar 

heller inte om nödvändigheten av en fungerande implementering. Om betygen ska användas som 

utvärdering av skolans arbete måste lärarna ha fått möjligheter att förstå och samtala om den nya 

betygsskalan.  

Tydlighet och rättvisa 

Regeringen överlämnar åt lärarna att göra professionella bedömningar efter anvisningarna. I 

propositionen En ny betygsskala talas det inte om den upplevda svårigheten att sätta mål- och 

kriterierelaterade betyg, att det krävs tid att diskutera och samtala om mål och kriterier mellan 

lärare och att det finns behov av vägledning och råd. Detta sägs i flera utvärderingar av bland annat 

av Skolverket (2000). Konsekvenserna av att inga kriterier för B och D finns, talas det inte heller 

om. I regeringens proposition 2008/09:66 hänvisas till Skolverkets utvärdering (2000) som förutom 

att påtala bristen på tid och vägledning även tar upp lärares önskan om fler betygssteg.  

 

I de politiska och offentliga texterna nämns heller ingenting om orsaken till att elevernas förtroende 

för lärarnas betygssättning ökat. Det talas inte om att det finns en variation i upplevelsen av fler 

betygssteg som framkommer i den vetenskapliga bedömningsdiskursen.  

 

I texterna framkommer att det finns politiska motsättningar, Miljöpartiet anser till exempel inte att 

fler betygssteg skulle vara mer tydligt än färre steg. Denna kritik diskuteras inte i dessa texter. 

Andra argument som kan anas är att fler betygssteg kan uppfattas som att betygssystemet vilar på 

en mer kvantitativ kunskapssyn, då det tydligt framgår i En ny betygsskala, att sammanvägningen 

av kunskaper inte ska tolkas som kvantitativ. 

Lärande, examination och undervisning 

I talet om en ny betygsskala i proposition 2008/09:66, talas det egentligen inte så mycket om 

examination, undervisning och lärande. Dock kan talet om att ”kunskap lyfter Sverige” relateras till 
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lärande och undervisning, och ses som ett slags tal om vad lärandet vill uppnå, utifrån 

ramfaktorteorin handlar det om att göra ett utrymme för en viss process som ska möjliggöras. Fler 

betygssteg sägs leda till ökade kunskaper hos eleverna som sedan ska lyfta Sverige. I detta finns 

också ett outtalat argument att Sverige behöver elever med mer kunskap.  

 

I En ny betygsskala framkommer en eventuell motsättning mellan fler betygssteg som en möjlig 

faktor till ökad kunskap i Sverige och att fler betygssteg skulle kunna leda till att elever studerar 

detaljkunskaper och inte ser sammanhanget. I samma text finns argumentet, att antalet steg inte är 

betydelsefulla för centrala förmågor, vilket kan visa på en medvetenhet om forskningsresultat som 

visar på just en ökad ytinlärning.  

Urval 

Det framgår inte vilka problem som kan uppstå med poängberäkning av en ordinalskala som 

betygsskalan är. Det talas inte heller om att målrelaterade betyg skulle kunna vara olämpliga som 

urvalsinstrument vilket framkommer i den vetenskapliga bedömningsdiskursen 

Vad talas det om i de vetenskapliga 

bedömningstexterna? 

Prestation och motivation 

Lundahl och Román (2010) säger i artikeln Regeringen är sent ute med tidiga betyg, att det inte 

finns några belägg för att betyg leder till ökad prestation och motivation. Giota (2006), menar att 

det krävs både kognitiva och motivationsmässiga förändringar för att påverka elevers motivation 

och prestation. Det handlar om fler nivåer som interagerar med varandra och påverkar olika 

elevgruppers motivation, kompetens och studieprestationer både positivt och negativt (Giota, 2006). 

Elever påverkas av inre och yttre motivation, den inre motivationen antas i flertalet studier minska 

då den yttre motivationen tar över. En slags yttre motivation kan fås av betyg. Giota anser dock att 

detta har börjat ifrågasättas av nyare forskning. Hon menar att även om en elev drivs av ett 

prestationsmål att bli bäst i klassen, kan detta ha positiva effekter. Elever med denna typ av 

motivation tenderar att prestera högre än andra elever. De elever som generellt presterar bäst i 

skolan är de som drivs av både kort- och långsiktiga mål. Vilket kan vara både inre och yttre 

motivation. Detta innebär att strävan efter höga betyg och att bry sig om sitt eget lärande inte 

behöver vara oförenliga mål, utan i vissa situationer till och med kan vara ömsesidigt förstärkande. 

Dessa studier indikerar med andra ord att summativ och formativ bedömning inte behöver utesluta 

varandra utan vara komplement till varandra.  

 

     Lärandemål förutsätter att eleverna är inriktade på att lära i skolan enligt självuppsatta kriterier eller    

     egna premisser, utveckla nya färdigheter, förbättra sina kompetenser, åstadkomma något  

     utmanande och erhålla förståelse för och insikter i det som lärs. Prestationsmål förutsätter å  

     andra sidan att elever i skolan huvudsakligen lär för att uppfylla lärarens eller föräldrarnas 

     krav och förväntningar för att inte hamna i svårigheter, eller att de är fokuserade på själva  

    den intellektuella förmågan (intelligensen) att lära i skolan och hur denna förmåga blir 

     bedömd av andra elever och läraren. Elever som strävar efter prestationsmål förväntas vidare 

     konkurrera med andra elever om de högsta betygen eller andra typer av belöningar och vara  
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     fokuserade på att överträffa andra elevers prestationer och erhålla socialt erkännande för sina 

     prestationer. (Giota, 2006, s. 100). 

 

Enligt Åkessons studie (2006) kan de graderade betygen ha en funktion som yttre 

motivationsfaktor. Några intervjuade lärare anser att det är positivt med fler steg, framförallt för 

motivationen, som feedback, fler nyanser och vikten av tillfredsställelsen att kunna belöna duktiga 

elever. Man menar att även mindre duktiga kan ha nytta av den sporre och den tydliga feedback 

som den mer fingradiga skalan ger. Även i Betygssystem och betygsskalor med anledning av 

Bolognaprocessen, (2006), pekar författarna på möjligheten att en månggradig betygsskala 

stimulerar elever att anstränga sig mer eftersom deras prestation blir tydligare. Detta stämmer även 

med det lärare vittnar om i den utvärdering av ECTS-skalan som gjordes på KI, av Barman et al. 

(2010). Där upplever lärarna att studenternas prestationer och ambitionsnivå ökat. 

 

Giotas studier visar att en blandning mellan yttre – och inre motivation, i form av kortsiktiga och 

långsiktiga mål anses leda till elevers ökade prestationer. Korp (2003), talar om vikten av att 

använda en bedömningspraktik som hjälper eleverna att bli varse sin egen kunskapsutveckling och 

att lära sig hur man kan gå tillväga för att åstadkomma arbeten som uppfyller kvalitetskriterierna 

inom olika ämnen. Detta har större positiva effekter på elevernas motivation för skolarbetet än yttre 

belöningar. I klassrum där man tillämpar både en sådan bedömningspraktik och yttre belöningar, 

kommer den effekt som yttre belöningssystem har att dominera. (Korp) 

 

En yttre belöning som exempelvis betyget B kan innebära, kan dra ner elevens inre motivation, 

elevens uppriktiga intresse för uppgiften. För personlighetstyper som är duktighetsberoende och 

som måste prestera för att må bra kan strävan efter att lyckas i längden leda till stress och 

utbrändhet (Blom, 2011). I rapporten Betygssystem och betygsskalor med anledning av 

Bolognaprocessen tar författarna upp risken för en ökad känsla av att stress eftersom elever skjuter 

upp prov tills man vet att man kan få högt betyg. 

 

Giota påpekar (2006) att det finns skillnader mellan pojkars och flickors motivation till skolarbetet. 

Det finns studier som visar att både pojkar och flickor kan drivas av yttre motivation, dock är 

flickorna generellt sett mer positiva till studier och anstränger sig mer än pojkar även om ämnet inte 

intresserar dem. Giota (2006) refererar i sin artikel Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers 

motivation, kompetens och prestationer i skolan till den nationella utvärderingen 2003 (Skolverket 

2004) som visar att det är framför allt stressen bland flickor som har ökat under sista 10-

årsperioden.  

 

   Den allt starkare upplevelsen av stress och den otillfredsställande arbetsro som råder i skolan, tycks 

   dock inte leda flickor till lägre prestationer jämfört med pojkar. Tvärtom, flickor får i alla grundskolans   

   ämnen, med undantag av idrott och hälsa, i högre utsträckning än pojkar de högsta betygen. Skolverkets    

   (2004) nationella utvärdering konstaterar att könsskillnaderna i flera ämnen har ökat under perioden  

   1998–2003 till flickornas fördel. Resultaten, både från de nationella proven och den nationella   

   utvärderingens kunskapsbedömningar, visar att förhållandet mellan flickors och pojkars faktiska  

   kunskaper, följer samma mönster som betygen. Som exempel nämns att av den tiondel elever i  

   urvalet som har det lägsta antalet poäng på läsprovet i svenska år 2003 är 75 procent pojkar. 

    (Giota, 2006, s. 95) 
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Utvärdering 

I diskussioner om Lpo 94 (Lundahl, 2006) talas det om att elevers studieresultat är ett otillräckligt 

mått som utvärdering av skolan. Riksrevisionen riktar 2004, skarp kritik mot staten (Lundahl, 2006, 

Tholin, 2006) och menar att staten brustit i sin uppföljning och kontroll av betygssättningen. 

Insatserna för en likvärdig bedömning bedöms som begränsad och under en acceptabel nivå. Man 

säger att lärarna har fått otydliga råd och kommentarsmaterial, ingen vägledning eller uppmuntran 

till professionella samtal mellan lärare om betygssystemet. Flera studier visar att implementeringen 

av det målstyrda betygssystemet inte fungerade på ett flertal punkter (se till exempel: Lundahl, 

2006, Selghed, 2006, Tholin, 2003). Från myndighetshåll anklagar man istället lärarna och skolan 

för att inte förstå det nya betygssystemet och inte ha kunskapen (Selghed, 2006).  

 

Ändå används betygen som mått på skolans resultat, men enligt Lundahl, diskuteras detta inte utåt 

sett särskilt ofta av varken Skolverket eller regeringen. Lundahl tar i sin avhandling (2006) upp det 

märkliga med att betygssystem aldrig verkade fungera tillfredsställande utan regelbundet behövde 

justeras och att lärare inte verkade kunna använda betygssystemet utan standardprov, nationella 

prov eller forskare. 

Tydlighet och rättvisa 

I flera av de vetenskapliga bedömningstexterna talas det om svårigheten att utarbeta fem 

betygssteg. Selghed (2006) har intervjuat lärare om det målrelaterade betygssystemet och han 

konstaterar att kriterierelaterade bedömningar egentligen är avsedda att användas för att markera 

gränsen mellan godkänt och icke godkänt. Samtidigt visar hans studie, precis som flera andra, att 

lärare använder plus och minus efter betygen för att tydliggöra elevens prestation, informera eleven 

om på vilken nivå prestationen är på samt att motivera eleven att komma upp till nästa steg. Den 

svaga punkten i dagens betygssystem anses vara antalet betygssteg. Flera lärare i Selgheds studie är 

positiva till fler betygssteg, vilket upplevs som mer rättvist. Man hänvisar även till de nationella 

provens bedömningsmatriser som innehåller fler steg än tre. Samtidigt menar man att det finns 

svårigheter att språkligt uttrycka dessa kvalitativa skillnader, vilket även Fejes och Dahlgrens 

studier (2004) visar. De varnar för risken att utvecklingen av kvalitativa bedömningar av kunskap 

försvåras, även om man medger att det är möjligt att överföra kvalitativa bedömningar av 

examination till flergradiga skalor, finns ändå risken att kriterierna för olika betygssteg handlar om 

kvantitet i svar eller lösningar. 

 

I en rapport från Göteborgs universitet (2006), Betygssystem och betygsskalor med anledning av 

Bolognaprocessen sägs att fågradiga betygsskalor anses mer rättvisande eftersom flera prestationer 

kan vara svårbedömda med vissa examinationsformer, och detaljerade betyg kan då bli 

missvisande. Samtidigt kan godtycket minska, då betyget bättre motsvarar elevens prestation, här 

pekar författarna på vikten av formulerade lärandemål. En nackdel med få steg är att spännvidden i 

varje betygsgrupp blir så stor att prestationerna inom gruppen inte är jämförbara, vilket kan anses 

som orättvist och minska elevernas ansträngningar. 

 

I enkätsvar från gymnasieelever i en studie av Grandjean och Izzo (2008), visar resultaten att två av 

tre elever på studieförberedande program anser att det vore mer effektivt och rättvist med fler 

betygssteg. Flera elever kritiserar systemet, att det är för stora glapp mellan de olika stegen och att 

plustecknet används som ändå inte syns i slutbetygen. Enkätstudien visar att elever från 
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studieförberedande program i högre grad önskar fler betygssteg medan elever från 

yrkesförberedande program inte alls vill se fler betygssteg, tolkningen författarna gör är att elever 

från de studieförberedande programmen är positiva till fler betygssteg då de i högre grad bekräftar 

deras självbild, ”risken att få lägre betyg med den nya skalan väger inte lika tungt som möjligheten 

att höja sina betyg” (s.55). Studien visar samtidigt att elever som studerar på ett yrkesförberedande 

program kan uppleva fler steg som ett hot, betygssystemet anses inte förbättra deras situation. 

Lärande, examination och undervisning 

Examinationen (exempelvis nationella prov) har en styrande inverkan på undervisning och elevers 

lärande (Marton et al. 1977). Med fler nationella prov i fler ämnen och vid fler tillfällen under 

grundskolans årskurser, visar ramfaktorteorin att innehållet i undervisningen blir alltmer styrt vilket 

kan leda till att elevers lärande blir alltmer atomistiskt. Dock behöver det i sig inte leda till ett sämre 

betyg eller sämre chanser i högre utbildning. Studier av införandet av ECTS-skalan, i svenska 

högskolor visar på flera effekter av fler betygssteg. Enligt Dahlgren och Fejes (2004), flyttar 

betygen fokus från lärandet till betygen och effekten ökar med fler betygssteg. Ju fler betygssteg 

skalan har, desto mer betygsfixerade blir många studenter och kanske även lärarna. I artikeln Att 

mäta eller mota lärande argumenterar Dahlgren och Fejes för betygens nära samband med 

examinationen genom att den senare är grunden för den förra. Därmed kan dessa inte separeras, 

särskilt inte om man vill förstå vilka effekter betygssystemet har på de studerandes lärande. De 

studerandes uppmärksamhet och aktiviteter inriktas på att klara kraven vid kommande 

examinationer och inrikta sitt lärande därefter. Det finns, hävdar författarna, en ökad risk för 

ytinlärning på bekostnad av ett djupinriktat, förståelseinriktat lärande. Dahlgren och Fejes menar att 

det borde vara möjligt att använda dikotomin underkänd/godkänd, för att slippa negativa 

biverkningar av graderade system.  

 

Ett flergradigt betygssystem inverkar, enligt flera rapporter negativt på studenters lärande. I Eva 

Åkessons rapport (2006) lyfts exempelvis examinationen upp som en faktor som påverkas negativt 

av fler betygssteg och som i sin tur påverkar lärandet negativt. Detta kan ses i relation till Martons 

resultat på studier av examinationers styrande roll på elevers lärande. Månggradiga betygsskalor 

kan även motverka samarbete mellan elever då de kan uppfattas som relativa eftersom de används 

som urvalsinstrument. Enligt flera studier (Butler, 1987, Giota, 2001, 2002, 2006, Selghed, 2006) 

drivs många elever av konkurrens i det relativa betygssystemet, vilket också var en av de orsaker 

som fick Sverige att övergå till ett målrelaterat betygssystem som gynnar samarbete.  

 

Flera av de intervjuade lärarna i Åkessons rapport (2006) hade föredragit att inte ha graderade betyg 

av omsorg om utbildningens kvalitet och man uppfattar de graderade betygen som ett steg tillbaka i 

pedagogiskt avseende. Några är oroade för effekterna för lärandet och lyfter fram hur 

examinationen påverkas negativt. Någon menar att det är svårt att ha med alla nivåer av lärande när 

man ska bedöma svaren, och att kreativiteten i att ställa rätt fråga dödas. Det behöver inte vara 

negativt med fler betygssteg, om man väl bestämt sig för graderade betyg, menar Åkesson. En 

förutsättning är att man klarar av att hålla hög relevans i examinationen, samtidigt som den kan 

uppfattas som tillräckligt tydlig och rättvis av studenterna. Åkesson menar att om beskrivningar 

finns för exempelvis A, C och E nivåerna så kan de mellanliggande nivåerna få växa fram 

successivt. Hon nämner samtidigt att detta är en stor pedagogisk utmaning, vilket bekräftas av 

Selghed (2006), som menar att det finns svårigheter med att utforma kvalitativa kriterier.  
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I rapporten Betygssystem och betygsskalor med anledning av Bolognaprocessen, (2006)  menar 

författarna att positiva pedagogiska konsekvenser förstärks av ett målrelaterat betygssystem med få 

betygssteg eftersom det gynnar ett helhetsorienterat och självständigt arbete. Författarna tar upp 

risker för att en flergradig skala motverkar samarbete eftersom de uppfattas relativa då de används 

som urvalsinstrument. Andra negativa effekter menar man är att examinationerna tenderar att 

utformas så att de uppmuntrar fragmentarisk kunskap och ytinlärning. Risken finns att det blir fler 

skriftliga prov än andra examinationsformer som innebär kommunikation, förståelse och samarbete, 

exempelvis seminarier och laborationer. Även Åkesson (2006) tar upp risken med att exempelvis 

kollaborativa arbetsformer och nya slag av kompetenser – försvåras eller rent av förhindras av en 

flergradig betygsskala. 

 

I KI:s rapport Effekter av Bolognaprocessen på KI, (2010) pekar man på att studenternas 

studiestrategier påverkades – några märker att deras prestation inte kommer räcka för önskat betyg 

så de hoppar över examinationstillfället och gör det vid senare tillfälle. På KI har många program 

har utökat antalet betygssteg. I en del kurser innebar det en konkret förändring av examinationernas 

upplägg och bedömning av kunskaper som direkt kan kopplas till flergradiga betyg. Här ser man 

olika slags effekter, dels mot mer divergent bedömning, att även ta med en bedömning av att kunna 

värdera, resonera och reflektera. Men även i riktningen mot konvergent bedömning, med slutna 

frågor av multipel-chicekaraktär. Flera lärare ger indikationer på ökade krav på vad studenterna ska 

kunna, mer detaljerade frågor än frågor som kräver förståelse och resonemang. För vissa innebar 

förändringen en höjd kravnivå, att gränsen för godkänt har höjts från 60 % till 70 % rätt svar på en 

skriftlig tentamen. En intervjuad lärare menar att det ställs högre krav på lärarna, och att det vore 

önskvärt med exempel på bra examinationer. 

Urval 

Som urvalsinstrument underlättar det att betygsskalan är månggradig. Detta säger författarna till 

Betygssystem och betygsskalor med anledning av Bolognaprocessen, (2006). Dock finns 

matematiska invändningar mot att räkna ut medelvärdet på betyg eftersom betygsskalor är på 

ordinalskalenivå
8
 Tholin (2003) tar även han upp problemet med poängvärde, betygsskalan är en 

ordinalskala, det innebär att det inte är lika långt mellan värdena. Dock poängsätts den enligt en 

intervallskala. 

 

Lundahl (2006) anser att en skola som sorterar blir besvärlig att försvara när staten inte kan erbjuda 

andra karriärvägar. Vid införandet av de målrelaterade betygen ansågs de inte, enligt Lundahl, spela 

så stor roll vid antagning till högre utbildning. Det skulle finnas gymnasieplats till alla. Dock 

försågs betygen med ett siffervärde och betygsskalan behandlades som en intervallskala för att 

kunna få ett urval till högre studier. 

 

                                                      

8 Ordinalskalor är kvalitativa och har en ordning, men inga ekvidistanta skalsteg. Nominalskalor är 

också kvalitativa och utan ekvidistanta skalsteg, exempelvis kön, yrke. Kvantitativa variabler kan 

beskrivas i mätskalor med ekvidistanta skalsteg, som kvotskalor, exempelvis Kelvinskalan med en 

absolut nollpunkt eller intervallskalor som saknar nollpunkt, exempelvis Celsiusskalan. (Esaiasson, et 

al. 2007). Intervallskalor är kvantitativa och avstånden mellan skalstrecken är lika stora genom hela 

skalan, men där en absolut nollpunkt saknas. 
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Cliffordson (2004) tar i sin artikel De målrelaterade betygens prognosförmåga upp ett generellt 

problem för målrelaterade betyg, att i princip kan alla elever få samma betyg vilket gör möjligheten 

till urval begränsat. Även Selghed (2006)  hänvisar till att forskning om kriterierelaterade betyg 

visar att de i princip är olämpliga som urvalsinstrument. Samtidigt visar Cliffordson (s. 136) på att 

de målrelaterade betygen visar på goda samband mellan de normrelaterade betygen samt att 

”korrelationen mellan studieresultat och betygsmedelvärdet för målrelaterade betyg är i paritet med, 

eller något högre än, korrelationen för normrelaterade betyg”. 

Vad talas det inte om i de vetenskapliga 

bedömningstexterna? 

Prestation och motivation 

I de vetenskapliga bedömningstexterna framgår att flickors stress ökat under den senaste 10-

årsperioden. I denna diskurs finns en mer differentierad syn på motivation och dess konsekvenser, 

som inte syns i den politiska och offentliga diskursen. Därmed talas det inte lika övertygande om en 

korrelation mellan fler betygssteg och en ökad motivation och prestation.  

Utvärdering 

I de vetenskapliga bedömningstexterna nämns ingenting om alternativ till betyg som mått på 

skolans arbete. 

Tydlighet och rättvisa 

I de vetenskapliga bedömningstexterna finns liknande upplevelser av en ökad tydlighet och rättvisa 

av fler betygssteg, dock är denna upplevelse mer nyanserad. Det talas inte så övertygande om att 

fler betygssteg automatiskt uppfattas mer rättvist och tydligt, istället syns här argument som att 

vissa examinationsformer kan vara svårbedömda med fler betygssteg och detaljerade betyg kan bli 

missvisande. 

Lärande, examination och undervisning 

Konsekvenser som rapporteras i ett flertal texter visar på en oro för effekterna för lärandet eftersom 

betygsskalan kan påverka arbetsformer och examinationer åt mer styrd undervisning med mindre 

samarbete och mer skriftliga utvärderingar. I dessa texter talas det inte om att fler betygssteg skulle 

leda till en ökad kunskap som skulle lyfta Sverige. Det talas heller ingenting om att det skulle leda 

till en mer levande dialog, om elevens kunskapsutveckling, mellan hem och skola.  

Urval 

I den vetenskapliga bedömningsdiskursen framgår en mer kritisk syn på målrelaterade betyg som 

urvalsinstrument. I dessa texter talas det inte med samma positiva uttryck som att fler betygssteg 

”uppmuntrar”, ”motivationen ökar”, och att betyget ”F” som blir utan meritvärde, signalerar vikten 

av att nå godkända resultat. 
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7. Sammanfattande analys 

Regeringens proposition En ny betygsskala talar om skälen och argumenten till införandet av fler 

betygssteg. Regering och riksdag har i sin roll som offentlig verksamhet beslutat om en ny 

betygsskala, dessa aktörer utgör formuleringsarenan som har makt att formulera styrdokument för 

grundskolan. I talet om en ny betygsskala framgår bland annat att fler betygssteg är mer 

motiverande, att fler betygssteg synliggör elevers prestationer och att fler betygssteg är mer rättvist. 

Det finns i dokumenten ingen synlig forskning som ligger bakom dessa argument som lett till 

beslutet med en flergradig betygsskala. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Stockholms 

universitet är kritiska dels till bristen på vetenskaplighet bakom beslutet och dels till risken för 

godtycklighet och en fortsatt otydlighet. Flera instanser anser att det krävs tydligare precisering 

alternativt nationella kriterier för betygsstegen ”B” och ”D”. I propositioner och skrivelser refereras 

till andra skrivelser och utvärderingar från statens sida. 

 

ECTS-skalan har belysts i flera utvärderingar. Det framkommer tydligt att skalan i sin nuvarande 

utformning är grupprelativ, men att de flesta svenska högskolor och universitet valt att använda 

betygsstegen mål- och kriterierelaterat. I utvärderingarna av ECTS-skalan talas det om att elevers 

motivation kan påverkas av fler betygssteg, både lärare och elever upplever ökad motivation och 

prestation. Detta är även ett av skälen till regeringens införande av en ny betygsskala. Dock talas 

det, i de vetenskapliga bedömningstexterna, om en mer differentierad syn på motivation vars 

konsekvenser inte alltid är positiva. Exempelvis framkommer i både utvärderingar av ECTS-skalan 

och nationella utvärderingar av Skolverket, att elever upplever en ökad känsla av stress. Detta kan 

tänkas bero på att betygen triggar en yttre motivation som sedan framkallar stress samt att för 

duktighetsberoende elever kan strävan efter ett högre betyg leda till stress och utbrändhet. 

 

Det utvärderingarna beskriver om lärande, undervisning och examination varierar även det. Vissa 

menar att det kan leda till mer detaljkunskaper och fler skriftliga prov medan andra menar att bara 

kriterierna är tydliga så behöver inte fler betygssteg påverka undervisningen åt en kvantitativ 

kunskapssyn. 

 

Den nya betygsskalan för grundskolan kommer att användas för urval trots att det tidigare sagts att 

målrelaterade betyg egentligen inte kan användas som urvalsinstrument. Svårigheterna är att skalan 

inte har lika långt mellan stegen men att den ändå används som en intervallskala. Som skolsystemet 

är uppbyggt idag krävs meritvärdering av betygen för att kunna konkurrera på liknande grunder vid 

antagning till högre studier. Dock sker detta inte helt okomplicerat. (I mina frågeställningar har jag 

dock valt att inte studera betygsinflationen och dess följder som flera forskare och anställda inom 

utbildningssektorn rapporterar om). Regeringen menar (på konferensen Mot bättre vetande) att de 

för att förhindra en betygsinflation, ska utvärdera betygssystemet om två år. Detta kan tolkas som 

att man dels tar betygen som urvalsinstrument på allvar och dels som att man faktiskt är orolig över 

att en ökad betygsinflation kan vara en konsekvens av fler betygssteg. 

 

Fler betygssteg anses av regeringen vara värdefullt för utvärderingen av verksamheten, men 

samtidigt talas det i andra texter om att elevers studieresultat egentligen är ett otillräckligt mått på 

skolans resultat. En tolkning är att det behövs mått på hur skolan lyckas annars kan ingen 
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utvärdering ske, och i en mål- och resultatstyrd skola är en utvärdering av verksamheten central. 

Betygen är ett tydligt mått och därmed lätta att ta till. 

 

Andelen elever som upplever betygen som rättvisa ökar, visar Skolverket i sina nationella 

utvärderingar, samtidigt upplever elever och lärare att det vore mer rättvist med fler betygssteg. Att 

elever svarar så kan tyda på att lärare har blivit mer professionella i att sätta målrelaterade betyg 

men att elever upplever att glappen mellan betygsstegen är för stora. Från lärares håll talas dock om 

svårigheter att bedöma vissa examinationsformer med fler betygssteg. Om fler betygssteg ska 

uppfattas som tydligare krävs också tydliga kriterier och att de kan uttryckas språkligt. I flera texter 

framstår detta som den stora svårigheten. Selghed (2006) menar att det i princip inte är möjligt att 

beskriva fler steg än två och Fejes och Dahlgren (2004) varnar för att kvantitativa metoder börjar 

användas vid bedömningar med flergradiga skalor. Liknande argument mot en flergradig skala talas 

det om i utvärderingar av ECTS-skalan. Det talas om en oro över att fler betygssteg kan påverka 

lärandet på ett inte önskvärt sätt. Flera uttrycker farhågor över en ökad fokusering på traditionella 

undervisningsmetoder och skriftliga prov eftersom kvalitativa skillnader kan vara svåra att se i 

moment som seminarier eller laborationer. 

 

Ett antagande utifrån läroplanteorin är att betygssystemet ser ut som det gör som en konsekvens av 

den svenska skolan som en skola i kris, med fallande resultat i internationella undersökningar och 

en oförmåga att ge alla elever en rimlig utbildningsnivå. Dessutom kan kompromisser mellan olika 

aktörer på marknaden, enligt Lindensjö och Lundgren (s. 144), leda till att kursplaner och 

betygskriterier ”utformas för att tillgodose olika krav och kan därigenom bli abstrakta och svåra att 

realisera; de förlorar sin styrkraft”. Denna kompromiss som i detta fall skulle kunna tolkas som en 

kompromiss mellan å ena sidan en detaljerad kursplan och en önskan om fler betygssteg och å 

andra sidan ett målrelaterat betygssystem utifrån en sociokulturell syn på lärande, iknande den i 

Lpo 94. Med stöd i ramfaktorteorin kan vi utgå ifrån att undervisningen kommer att påverkas av 

ramarna, Lgr 11 och dess flergradiga betygsskala. Denna ser till att genomförandet av olika idéer 

möjliggörs och omöjliggörs.  

8. Diskussion 

Den politiska och offentliga diskursen 

De politiska och offentliga texterna beskriver en politisk och offentlig diskurs. Här argumenteras 

för en flergradig betygsskala från den politiska majoriteten och till viss del finns kritiska 

kommentarer från den politiska oppositionen. I denna diskurs refereras sällan eller inte alls till 

tidigare studier eller teorier inom ämnesområdet. Enligt Lundahl och Román (2010) faller 

regeringens promemoria in i den traditionella svenska diskursen om betyg och tar därmed varken 

hänsyn till modern bedömningsforskning eller internationella tendenser kring betyg och 

bedömning.  

 

Enligt regeringen, som kan ses som aktör på formuleringsarenan, påverkas elevernas motivation 

positivt av fler betygssteg. Det talas om att elever vill nå ytterligare ett snäpp upp i betygsskalan 
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och att motivationen bör öka eftersom avstånden mellan stegen minskar. Även när det gäller 

betygens meritvärde tas argumentet om en ökad motivation upp. Med hjälp av begreppet arena kan 

införandet av fler betygssteg ses som en åtgärd för att öka elevers motivation för skolarbetet då 

utbildningsväsendet utsätts för en bristande tilltro vilket också stöds av de argument som anförs om 

vikten av fler betygssteg för att ”kunskap lyfter Sverige” (Prop. 2008/09:66). 

 

Kanske är den nya betygsskalan en konsekvens av den allt ökande betydelsen som 

urvalsinstrument? Vi ser ett försök till förskjutning av makten till formuleringsarenan som i sin tur 

syftar till att påverka realisationsarenan. Men hur denna påverkan till sist kommer att se ut återstår 

att se. Fler betygssteg följer mönstret där fler och färre betygssteg varierat historiskt (Lundahl, 

2006). Eftersom vi nu kan sägas vara inne i en cykel av fler grader, (fler än i Lpo 94), följer vi 

fortfarande denna historiska trend. I en period då betygen består av fler grader kan betydelsen och 

fokuseringen på betygens fördelar märkas. Det är detta vi ser i styrdokument och offentliga 

skrivelser. Samhällsutvecklingen och lärares villkor påverkar hur aktörer på realiseringsarenan 

mottar beslut och formuleringar. Finns behovet och formuleringarna framstår som möjliga att 

genomföra med de ramar som finns, kan mottagandet av en flergradig betygsskala bli positivt. 

Lindensjö och Lundgren (2005) pekar på en kanske avgörande faktor för om den nya betygsskalan 

kommer att kunna implementeras. Om en reform ska kunna genomföras i en professionell 

organisation som skolan, måste den uppfattas som väsentlig för lärarna och innebära en vinst för 

dem.  

Den vetenskapliga bedömningsdiskursen 

De vetenskapliga bedömningstexterna beskriver en vetenskaplig bedömningsdiskurs som förhåller 

sig mer vetenskapligt till de resultat som läggs fram. Exempelvis refereras till tidigare studier och 

teorier kring kunskap och lärande.  

 

Studier visar att kunskapsmässigt duktiga elever når framgång genom att vara yttre motiverade 

(exempelvis Giota, 2002). Vilket kan kopplas till andra studier som visar på att bästa sättet för att få 

med alla på tåget (Jönsson, 2010, Korp, 2003), är att använda sig av konstruktiv feedback, 

bedömning för lärande. Elever med svårigheter i skolan ger upp sin egen motivation att lära och för 

att skydda sin självkänsla gör de inte sina läxor eller läser inte inför prov. De kan då skylla på att de 

inte läst. En god eller dålig självkänsla är ofta relaterad till skolprestationer. 

 

Svårigheter i att språkligt uttrycka och att urskilja sex kvalitetssteg tas upp i flera texter av olika 

genrer. Samtidigt som dagens tre betygssteg upplevs som otydliga och oklara i sina formuleringar, 

önskar lärare och elever fler betygssteg. Implementeringen av en ny betygsskala förutsätter att 

lärare och skolledare i god tid får tid och resurser för att sätta sig in i den flergradiga skalan F till A. 

Med erfarenheter av den bristande implementeringen av Lpo94, har alla inblandade på 

realiseringsarenan en annan och kanske bättre utgångspunkt denna gång eftersom förändringen av 

antalet steg har efterfrågats och dokumenterats redan vid Skolverkets nationella utvärdering 2000.  

 

I den vetenskapliga bedömningsdiskursen framstår vikten av tid och möjligheter att ta del av aktuell 

forskning kring lärande och andra utbildningsrelaterade områden som mycket central för att den 

nya betygsskalan ska få så goda förutsättningar som möjligt. För hur bedömer man om en elev kan 

samarbeta med andra, har tillägnat sig förmågan att planera sin tid eller har det tålamod som krävs 
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för att uppnå långsiktiga mål, om man som lärare inte har kunskaper och insikter i kompetens- och 

motivationsbegreppet? Eller hur kan man göra eleven medveten om sin egen kunskapsprocess, klar 

över både vad hon redan kan och vad som återstår att lära för att uppnå de mål som finns 

formulerade i kursplanerna, om man som lärare uppfattar kursplaner och betygskriterier som oklara 

(Giota, 2006)?  

Likheter och skillnader mellan dessa diskurser 

Prestation och motivation 

Flera av texterna i den vetenskapliga bedömningsdiskursen som utvärderat ECTS-skalan, är inne på 

samma spår som den politiska och offentliga diskursen, och menar på att flera elever känner sig mer 

motiverade av fler betygssteg. I den politiska och offentliga diskursen talas det dock inte om de 

elever som inte känner motivation, som de som hamnar långt ner på skalan och som har svårare att 

hitta motivation i ytterligare betygssteg.  

 

Däremot finns ett flertal studier i den vetenskapliga bedömningsdiskursen som visar på helt andra 

resultat: ökad stress och betygsfixering, svårigheter att använda målrelaterade betyg som 

urvalsverktyg, betyg som otillräckligt mått av skolans resultat, svårigheter att språkligt uttrycka 

flergradiga betygsskalor, fokus som flyttas från lärandet till betygen, fler skriftliga prov och en 

ökad risk för ytinlärning.  

Tydlighet och rättvisa 

Inom den politiska och offentliga diskursen framförs att den nya betygsskalan ökar tydligheten 

genom att kunskapsprogressionen synliggörs och att fler betygssteg bör upplevas mer rättvist. 

Skolverket anser att två steg för icke godkänt bör införas, F innebär att eleven ännu inte uppnått 

fullständigt betyg och G innebär att det inte går att bedöma elevens kunskaper. Detta tal ligger i 

linje med ECTS-skalan och kan tolkas som att Skolverket påverkats av denna i sin syn på den nya 

betygsskalan. Fler steg anses ge en tydligare bild av elevens kunskaper. 

 

Även i den vetenskapliga bedömningsdiskursen framkommer det att fler betygssteg kan upplevas 

som mer rättvist. I flera texter uppmärksammas läsaren på att få steg innebär att vissa elever kan ha 

visat en mindre prestation men ändå hamnar på samma betygssteg som elever som visat lite mer 

kvalitet i sina prestationer. Fler betygssteg sägs synliggöra elevernas prestationer och betygen kan 

då upplevas som mer rättvist. Dock talas det i denna diskurs mer nyanserat om tydlighet och 

rättvisa, bland annat påtalas vikten av att kriterierna för fler steg är tydliga och att de kan uttryckas 

språkligt. I flera texter i den vetenskapliga bedömningsdiskursen framstår detta som den stora 

svårigheten. 

Utvärdering 

I den politiska och offentliga diskursen framstår betygen som ett viktigt underlag för utvärdering av 

skolans arbete (Prop. 2008/09:66). Dock nämns i denna diskurs ingenting om varför fler steg är 

tydligare än färre. I den vetenskapliga bedömningsdiskursen ifrågasätts om elevers studieresultat 

kan fungera som mått på hur väl skolan lyckats (Lundahl, 2006, Tholin, 2006). Ingen av 

diskurserna talar om alternativ till betyg som utvärdering av skolans arbete. 
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Lärande, examination och undervisning 

I båda diskurserna talas det om en oro för mer detaljerad kunskapssyn, för ytinlärning och en 

fokusering på kvantitativa fakta. I den politiska och offentliga diskursen är det Umeå och 

Linköpings universitet som talar om denna oro (Prop. 2008/09:66). I övrigt talas det inte så mycket 

om lärande, examination och undervisning i denna diskurs, dock menar man i En ny betygsskala att 

kunskap lyfter Sverige, vilket kan tolkas som att fler betygssteg är positivt för lärandet. Dessutom 

talar man om vikten av en levande dialog med hem och skola om elevens kunskapsutveckling. 

 

Den vetenskapliga bedömningsdiskursen tar, i flertalet texter, upp risken för betygsfixering, ett 

atomistiskt lärande samt en viss risk för att flergradiga skalor uppfattas som relativa., här talas det 

även om att dikotomin godkänd/icke godkänd skulle fungera bättre.  

Urval 

I den politiska och offentliga diskursen talas det om att en ny betygsskala signalerar vikten av att nå 

godkända resultat samtidigt som det talas om betygsstegens meritvärde. Man talar inte om några 

eventuella problem med målrelaterade betyg som urvalsinstrument. I den vetenskapliga 

bedömningsdiskursen talas det om att en flergradig betygsskala både underlättar och försvårar urval 

(Betygssystem och betygsskalor med anledning av Bolognaprocessen, 2006, Cliffordson, 2004, 

Selghed, 2006)). Målrelaterade betyg är egentligen inte användbara som urvalsinstrument. Något 

som den vetenskapliga bedömningsdiskursen talar om och som bidrar till hela komplexiteten är att 

betygen förväntas fylla flera olika funktioner samtidigt: urval, prognoser, feedback, motivation - 

både positivt och negativt. Som del av examinationen utgör betygen även grund för studiestrategi 

(Åkesson, 2006). Om betygen ska användas som utvärdering och urval underlättar det om de kan 

göras om till poäng. 

Diskursernas karaktärsdrag i förhållande till 

bakgrund och tidigare forskning 

Eftersom ett politiskt beslut är taget till ett nytt betygssystem, Lgr 11, kan det ses som att den 

politiska diskursen har makt att formulera det som sedan ska realiseras. Detta kan dock inte utesluta 

att den diskursen inte lyssnat på den vetenskapliga, det kan finnas vetenskaplighet bakom beslutet 

men det framgår inte skriftligt i de texter jag tagit del av. Däremot ifrågasätts om regeringen har 

tagit hänsyn till aktuell skolforskning.  

 

Som nämnts ovan har vi i Sverige haft fler betygssteg redan på 1800-talet. Dock är det svårt att 

använda forskning på dessa betygssystem, eftersom inga formulerade lärmål fanns, utan systemet 

byggde på en hög grad av konsensus i lärarkåren, senare med viss hjälp av nationella standardprov 

(Tholin, 2006). Nästföljande betygssystem var relativt, vilket inte heller går att jämföra med dagens 

målrelaterade betyg. Eleven jämfördes med elever i riket men även till viss del inom gruppen 

eftersom läraren fått vissa order om hur många ettor, tvåor, treor, fyror och femmor som fick sättas 

i gruppen. De läroplaner som formades på 60-talet (Lgr 62 och Lgr 69) innebar en styrning av 

kunskapens innehåll, av innehållet i läroböcker samt även ett försök att styra innehållet i 

undervisningsformerna. Målet var att ge elever likvärdiga möjligheter (Lundgren, 1999). I 

bakgrunden till Lgr 11 och dess betygsskala syns en liknande kunskapssyn som präglade Lpo 94, en 
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konstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande. Dock märks i Lgr 11, en uppstramning med mer 

detaljerat innehåll, fler betygssteg och tidigare betyg. 

En ny betygsskala – en förväntad förändring 

Redan innan Lpo 94 beslutades, fanns planer på en flergradig betygsskala från det borgerliga 

blocket (1992/93:220). De påföljande åren återkom talet om en flergradig skala i flera politiska och 

offentliga dokument. 2005 föreslår en grupp borgerliga partier åter att fler betygssteg återinförs. 

Läsåret 2011/2012 implementeras den nya betygsskalan som kommer att gälla från hösten 2012. 

Bakgrunden till det nya betygssystemet med en flergradig skala går att förstå med hjälp av 

Lindensjö och Lundgrens (2005) analys av utbildningsreformer och politisk styrning. Enligt dem är 

det naturligt att det nya betygssystemet ser ut som det gör. Ser man på händelserna ur ett historiskt 

perspektiv är förändringen av läroplaner och betygssystemen en konsekvens av en legitimitetskris 

med sviktande tilltro till utbildningssystemet som är en följd av en förändrad arbetsmarknad 

(Lindensjö & Lundgren, 2005). Återkommande genom 1900-talet har man vid liknande tillfällen 

krävt mer disciplin, ökade krav och en differentiering av elev material och/ eller krav på en 

återgång till en som man ”minns” mer ordnad och stabil tid.  

 

Fler betygssteg kan med andra ord ses som konsekvens av den svenska skolan som en skola i kris, 

med fallande resultat i internationella undersökningar och en oförmåga att ge alla elever en rimlig 

utbildningsnivå. Detta kan ses som åtgärder som formuleras för att stärka tilltron till 

utbildningsväsendet. Sådant som tidigare kom att uppfattas som socialt sorterande framstår nu som 

nödvändigt för att få en rättvis och likvärdig utbildning i hela landet (Lindensjö & Lundgren, 2005). 

Formuleringsarenans aktörer och förutsättningar påverkar styrinstrumenten som i sin tur påverkar 

verksamheten genom realisationsarenan. Minskad styrkraft innebär att makten förskjuts från 

formulerings- till realisationsarenan. Det vi nu ser är ett försök till förskjutning åt 

formuleringsarenans håll.  

 

Meritvärderingen kan vara en konsekvens av hur samhällets krav ser ut som i sin tur påverkar 

aktörerna på formuleringsarenan. Styrdokumenten ska sedan verkställas av lärare och skolledning 

som fortsätter denna styrning genom realiseringen. Skolans resultat är numera synliga och det finns 

allt fler krav på information om resultat och metoder. Betygen är synliga resultat av en skolas 

måluppfyllelse och de utgör något tydligt och mätbart. För en utvärdering krävs entydiga, precisa 

och realistiska mål och mål avsedda att användas som utgångspunkt för värdering eller efterkontroll 

(Lindensjö & Lundgren, 2005). En tolkning utifrån det läroplansteoretiska begreppet, 

ramfaktorteori, kan vara att regeringen vill använda betygen som utvärdering av hur väl skolan har 

lyckats i sin uppgift. Med denna form av målstyrning tänker sig regeringen att betygen är ett 

användbart redskap.  

 

Skolans huvuduppdrag handlar om kunskap som lyfter Sverige och får människor att växa, dessa 

ord anges som argument för införandet av en ny betygsskala. Detta kan tolkas på flera sätt. 

Kunskap kan ses som ett resultat av lärandet, som är tätt sammankopplat med undervisning och 

examinationsval, även om begreppet ”lärande” inte uttrycks i texten. Däremot talas det som tidigare 

nämnts om fler betygssteg och dess positiva effekt på elevens motivation. Om de avgörande skälen 

för införandet av en ny betygsskala inte är dess påverkan på lärandet, undervisningen och 

examinationsval, kan betyg som urval och utvärdering vara andra viktiga skäl för införandet men de 

skäl som det talas mest om i texterna är flergradiga betygsskalors positiva påverkan på elevers 
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prestation och motivation samt som ett tydligare och rättvisare mått på elevers uppnådda kunskaper. 

I utvärderingar är det också just dessa positiva konsekvenser som efterfrågas av lärare och elever. 

En tolkning skulle då kunna vara att den nya flergradiga skalan upplevs som väsentlig för lärarna 

och en vinst för eleverna och att den som reform kommer att kunna genomföras framgångsrikt. 

Dock ska denna reform passera ett antal stadier på vägen innan det kan sägas vara så implementerat 

att man kan säga att det är institutionaliserat, att man inte ens tänker på att det en gång var nytt. 

ECTS-skalans betydelse 

ECTS-skalan är i sin utformning grupprelativ vilket poängteras i ett flertal texter ur olika diskurser. 

Samtidigt fastslår regeringen att det svenska betygssystemet ska fortsätta vara målrelaterat. 

Dahlgren och Fejes (2004) menar att en jämförbarhet i ett sådant system krävs internationella 

standardprov som genomförs på alla lärosäten i samma ämne. Ett sådant system leder till att mer 

energi läggs på betygssättning och mindre på det pedagogiska arbetet
9
 Detta är inte helt relevant för 

grundskolan, eftersom betygssystemet i Lgr 11 är målrelaterat. Betydelsen av ECTS – skalan för 

den nya betygsskalan, syns inte i regeringens propositioner och andra myndigheters texter. Men den 

kan ändå inte bortses ifrån. Enligt Tholin (2003, s. 8) är det rentav troligt att benämningar från 

högskolan vandrar ner till grundskolenivå.  

Bedömning med fler betygssteg 

Lärare har efterfrågat fler steg (Skolverket, 2000) vilket tas upp som argument i proposition 

2008/09:66. Man hänvisar till att lärare satt ut plus och minus efter betygen. Dessa steg har lärare 

inte kunnat använda i slutbetyget utan använt som ett tydliggörande av kunskapsnivå och/eller som 

motivationsfaktor. Förvisso har man inte behövt beskriva stegen språkligt, inte heller konkret 

behövt bevisa att det är G+ på provet/ uppgiften/texten/arbetet. Fler betygssteg kräver fler kriterier 

vilka kan vara svåra att beskriva språkligt. Samtidigt är tydligheten med införandet av fler steg 

något regeringen trycker på. I styrdokumenten utelämnas nationella betygskrav i B och D för alla 

årskurser samt i A, B, C, D, E och F i år sju och åtta. För rättssäkerheten och likvärdigheten är detta 

ett problem. Samtidigt visar flera studier att betyg sällan är tillräckligt som information. För att veta 

vad man som elev klarar och vad man ska klara för nästa steg visar ett flertal studier att konstruktiv 

feedback istället fungerar som pedagogiskt redskap (Korp, 2003, Jönsson, 2010). 

 

Eftersom ett flertal examinationsformer redan är och definitivt kommer att vara, svårbedömda med 

fler betygssteg, finns viss risk att examinationerna i grundskolan kommer att premiera 

detaljkunskaper och få negativa konsekvenser för pedagogiken. Om riktningen går mot att 

examinationsformerna påverkas och antalet nationella prov ökar kan det upplevas som en 

tillbakagång till ett samhälle med objektiva och vetenskapliga sanningar. Där väl utprövade prov 

med hög reliabilitet framtagna av neutrala konstruktörer sätter gränserna för de olika 

kvalitetsnivåerna. Om däremot riktningen går mot att bedömaren är nyckelpersonen som anpassar 

bedömningarna efter realistiska situationer där eleven får tillfälle att visa sina kunskaper och 

förmågor och bedömningen sker utifrån en komplex syn på kunskap och lärande, är det en riktning 

                                                      
9
 Detta är inte helt relevant för grundskolan, eftersom betygssystemet i Lgr 11 är målrelaterat. Dock kan 

antalet nationella prov som planerar att införas just på grund av jämförbarheten och rättvisan, komma att 

påverka undervisningen i grundskolan (Korp, 2003, Lundahl, 2006). 
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mot den kunskapssyn som förmedlas i Lpo 94. Bedömningen är integrerad i lärarens och elevens 

arbete från planering till utvärdering. Frågan är åt vilken kunskapssyn vi är på väg. Fler betygssteg 

kommer att påverka vad som sker i Sveriges klassrum, från senare delen av mellanstadiet till och 

med studier på högskolenivå. Det kommer att påverka min och andras undervisning. Frågan är hur? 

Målrelaterade betyg som urvalsinstrument 

Som urvalsinstrument fungerade det normrelaterade betygssystemet någorlunda rättvist. Det 

tregradiga målrelaterade betygssystemet ansågs inte spela lika stor roll som urval utan mer som 

utvärdering av skolan i en mål- och resultatstyrd verksamhet. I utbildningsdepartementets rapport 

1990:62, menar man att betygens roll som urvalsinstrument hade spelat ut sin roll eftersom 

kommunerna ålagts att erbjuda utbildning till alla ungdomar som slutat årskurs nio. Dock finns 

tecken på att betygens roll som urvalsinstrument har ökat. De målrelaterade grundskolebetygen 

används fortfarande som urvalsinstrument till gymnasiets program, i vissa kommuner är de även 

avgörande för i vilken gymnasieskola eleven hamnar. Ska det nya betygssystemet både fungera som 

urvalsinstrument, som motivation, utvärdering av skolans resultat och som ett kvitto på vilka 

kunskaper och förmågor eleven har, krävs ett förtydligande om var tyngdpunkten ligger, som 

summativ eller formativ bedömning. 

Vad ska vi ha betygen till? 

Röster om dikotomin betyg eller inte betyg har idag svårt att göra sig hörda, även om de finns, (se 

Prop. 2008/09:66, Dahlgren & Fejes, 2004). Att betygen ska finnas tycks en majoritet av lärare, 

elever och politiker anse. Bedömningsforskningen verkar inte heller emot, men till stor del 

framhåller man värdet av formativ bedömning med konstruktiv feedback som i studier visar 

positiva resultat för lärandet (Butler, 1986, 1987, Jönsson, 2010, Korp, 2003). Studier visar att 

användningen av feedback kombinerat med betyg inte ger samma positiva effekter. Fler betygssteg, 

menar regeringen (Prop. 2008/09:66) bidrar till tydligare information för eleven. Faran är kanske att 

en övertro på kriterierna för respektive betygssteg leder till en minskad användning av feedback 

utan inblandning av betyg. Förvisso visar vissa studier att en kombination av summativ och 

formativ bedömning inte alls behöver vara negativt (Giota, 2002).  

 

Det man också kan se bland dessa diskurser, är att det saknas en aktiv diskussion om vad vi ska ha 

betygen till, som motivation, feedback eller urval? Det saknas också en aktiv diskussion om 

betygen kopplat till kunskapssyn och lärande. Är det nya betygssystemet ett relativt betygssystem i 

en målrelaterad kostym? Det beror på hur det kommer att tolkas, av vem och för vilka. Och hur väl 

kriterierna är formulerade. Med den motsättning som kan finnas mellan läroplan och kursplan finns 

ytterligare skäl att ta denna diskussion på allvar. Om diskussionen kan medvetandegöra 

kunskapssyn och strukturer kan vi som bedömer och betygsätter vara väl förberedda på svårigheter 

som kan uppstå. Dessutom kan betygens betydelse som urvalsverktyg till gymnasiet, ha fått ökad 

betydelse (exempelvis i Stockholms län) vilket ger fog för en oro att studerade effekter av fler 

betygssteg på högskolan och generella effekter av det relativa betygssystemet kan ha viss inverkan i 

det nya betygssystemet som riksdagen beslutat om. 

 

I flera utvärderingar efter införandet av ECTS-skalan upplever både lärare och elever att elevers 

motivation och prestation har ökat (exempelvis: Åkesson, 2006). Men här nämns inget om hur 

motivationen påverkas av låga betyg, eller hur elever i år 6 påverkas av en flergradig betygsskala. 

Vad gör vi om de inte känner sig motiverade och istället ger upp? Är det betygsskalan eller är det 
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andra orsaker till att eleven ger upp? För vissa kanske fler betygssteg är motiverande och för andra 

kanske det mest är stressande och leder till en nedåtgående spiral. Att betyg kan verka i motsatt 

riktning, som flera röster talar för, är viktigt att ta hänsyn till. Lågpresterande elever missgynnas 

mest när summativa bedömningar styr skolarbetet och upprepade undermåliga resultat påverkar 

elevers självförtroende och hennes motivation till studier.  

 

Det tal om fler betygssteg som träder fram i studien visar att lärarna behöver tid och verktyg för att 

kunna samarbeta i denna process, för diskussioner och för att sätta ihop  

väl genomtänkta mål och kriterier för en ny betygsskala.  

Metod- och teorival 

I en diskurs finns, för de som har tillträde till diskursen, möjligheter att definiera vad som ingår i 

diskursen. Det är då möjligt att studera vilka som talar och vilka som inte talar. Jag har försökt visa 

på olika tal och åsikter även inom samma diskurser för att läsaren själv ska kunna bilda sig en 

uppfattning om vad som sägs om fler betygssteg. Valet av texter samt metodval kan diskuteras. 

Genom att det emiriska materialet utgörs av en mångfald av texter kan jag låta fler komma till tals 

om den nya betygsskalan. Valet av texter kan ändå påverka det slutgiltiga resultatet, därför strävar 

jag genomgående efter att mina referenser ska vara så tydliga som möjligt så att läsaren själv kan ta 

del av samma material. Med valda metod kan jag inte övertolka några resultat, och inte ge anspråk 

på att ha hittat någon unik sanning. Andra metoder och teorier kan vara användbara för att studera 

flergradiga betygsskalors konsekvenser för lärare och/eller elever eller hur flergradiga betygsskalor 

uppfattas av lärare och/eller elever. Intervjuer med lärare och elever skulle exempelvis vara 

intressant, speciellt när den nya betygsskalan implementerats och börjat användas ute på skolorna.  

 

Med bakgrund i läroplansteoretiska begrepp har jag försökt reda ut vad som är politiska krafter i 

egenskap av formuleringsarena och vad som är vetenskapliga krafter. Andra teorier och perspektiv 

kan visa på andra resultat och slutsatser. Exempelvis vore det intressant att utgå ifrån någon 

psykologisk teori för att studera hur eleverna påverkas av stressen i skolan och om det finns 

korrelationer till den nya betygsskalan.  

Förslag till vidare forskning 

Stress 

SOU 2006:77, en utredning tillsatt av regeringen, menar att strävan efter höga betyg är en orsak till 

stress bland ungdomar. Tidigare forskning visar även på samband mellan stort fokus på betygen och 

upplevd stress. En intressant frågeställning att följa upp över tid är eventuella samband mellan fler 

betygssteg och stress. När nu betygen införs tidigare, och elever från år 6 upp till studenter på 

högskolenivå blir bedömda enligt en relativt likartad skala finns goda empiriska möjligheter att 

utföra studier på hur fler betygsstegs upplevs. Samtidigt är det viktigt att lyfta upp den 

genusskillnad som verkar finnas. Flickor och kvinnor upplever, enligt flera studier, mer stress än 

pojkar och män. I skolan förklaras flickors misslyckande oftare med bristande förmåga och pojkars 

med bristande motivation. Kvinnor rapporterar lägre grundläggande självkänsla vilket kan ha att 

göra med att kvinnors självkänsla oftare kopplas till prestationer (Blom, 2011). Eftersom det finns 

flera hälsorisker med stress är denna forskning betydelsefull. 
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Ökad arbetsbörda 

För lärarna finns risk att fler steg dels ökar sannolikheten för att sätta felaktiga betyg och dels att 

betygssättningen tar mer tid i anspråk. Risken för att sätta felaktiga betyg uppvägs av att 

konsekvenserna av felen minskar med kortare avstånd mellan betygsstegen dessutom menar många 

lärare att de redan använder en sjugradig skala eftersom de använder plus och minus till betygen 

(Betygssystem och betygsskalor med anledning av Bolognaprocessen, 2006). Kanske innebär detta 

att många lärare redan känner sig hemma i den betygsskalan. Samtidigt finns en önskan hos flera 

lärare om fler betygssteg, vilket även det underlättar en implementering eftersom lärarna då kan 

uppleva den nya betygsskalan som en vinst, vilket tidigare forskning visat.  

 

I tider av en ökad arbetsbörda generellt för lärare, som Marianne Strömblad exempelvis tar upp i sin 

avhandling ”De första åren. En studie av fyra lärares professionella utveckling med yrkeshistorisk 

ingång” (2010), är det även av stor vikt att fundera på i vilken utsträckning fler betygssteg påverkar 

lärares tid. Precis som författarna till rapporten Betygssystem och betygsskalor med anledning av 

Bolognaprocessen, (2006) tar upp så finns en oro om hur denna omställning, hur rättssäkerhet med 

examinationer, målbeskrivningar och kriteriebeskrivningar för exempelvis år sju och åtta ska ske 

utan att det blir en ytterligare arbetsbelastning för lärare. 

 

I de lärarintervjuer som redovisas i Åkesson (2006) framkommer att några menar att 

betygssättningen tar mer tid då det går åt mer tid till diskussioner med lärarkollegor och elever – 

dock ses detta som ett övergående problem och att den processen även kan vara en god investering i 

tid. I de lärarintervjuer som gjordes för KI:s rapport (Barman et al., 2010) menar flera lärare att 

förändringar i antalet steg ledde till diskussioner om att man bedömer kunskaper som är lätta att 

bedöma (som form, struktur och minneskunskap) snarare än det som anses viktigt att bedöma 

(kompetenser). Dahlgren och Fejes (2004) argumenterar för att fler grader innebär en ökad 

arbetsbörda för lärarna där mer energi läggs på betygsfrågor istället för på pedagogiska frågor. 

Kraven på att differentiera eleverna leder oavsett vilken form av examination som tillämpas till en 

ökad arbetsbörda. 
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