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Sammanfattning)

Studiens syfte var att undersöka lärares uppfattning av olika betygssystem – med fokus på det 
normrelaterade och det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. Frågeställningarna var 
vilka för- och nackdelar respektive system ansågs ha och i vilken utsträckning 
betygssystemen påverkade betyg och bedömning. För att svara på dessa frågeställningar 
valdes att göra kvalitativa intervjuer med fem lärare, från två olika skolor i samma kommun. 
Kravet var att lärarna yrkesarbetat och varit verksamma som lärare under de båda 
betygssystemen.   

Resultatet visade att några av informanterna inte förändrat sin bedömningspraktik sedan 
det mål- och kriterierelaterade betygssystemet infördes, medan andra menar att sättet att 
bedöma förändrats i grunden. Lärarna var både ense och oense om för- och nackdelar i de 
båda betygssystemen, t.ex. det normrelaterade betygssystemets saknad av ett icke godkänt 
betyg, vilket erfors positivt – och att det mål- och kriterierelaterade betygssystemet var 
förutsägbart för eleverna, i den bemärkelsen, att det var klara direktiv för vilka kunskaper som 
skulle inhämtas för att nå varje betygssteg.  

Nyckelord: Betygssystem, normrelaterat, mål- och kriterierelaterat, betyg, bedömning, 
undervisning, kunskapssyn.  
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Inledning)

Bedömningar görs av människan genom hela livet. I skolan kallar vi bedömningarna betyg – 
och där mäter vi kunskap. Men hur ska denna kunskap mätas? På vilket sätt och med vilka 
måttstockar och mätredskap? (Selghed, 2004) 

Mitt intresse för betyg och bedömning har varit stort, redan innan jag genomgick 
universitetskursen i ämnet och fick en djupare insikt om betyg och bedömning. Alla ska, eller 
har vi blivit bedömda och fått betyg i skolan. Det är något som alla människor i Sverige har en 
relation till. Många har höjt sin röst och tyckt att vi borde avskaffa betygen. Men fakta 
kvarstår – betygen finns kvar. Jag föreställer mig att detta är en fråga som berör oss alla: 
Betyg finns! Hur ska de utformas och hur har betygsutformningen sett ut – och hur ser den ut 
idag? Mot en svensk historisk bakgrund, kan det erfaras att frågan varit aktuell. Åtminstone 
sedan industrialismen gjorde sitt intåg och behovet av bildning och undervisning krävdes, för 
de nya arbeten som uppstod. (Selghed, 2006)  

Med tanke på alla diskussioner genom decennierna, från 60-talet och framåt, alla 
reformer och de politiska ställningstagandena kring införandet av det mål- och 
kriterierelaterade betygssystemet (Tholin, 2006), är ämnet värt att undersökas. 

I den debatt som förekom vid det mål- och kriterierelaterade betygssystemets införande 
höjdes röster som vidhöll att alla problem som fanns i skolan berodde på det normrelaterade 
betygssystemet (Selghed, 2006). Min utgångspunkt är att undersöka om det nya 
betygssystemet löst de gamla problemen, eller om de kvarstår. 

Vilka för- och nackdelar har det mål- och kriterierelaterade systemet och hur står det sig 
i förhållande till det tidigare normrelaterade betygssystemet. 

Betygssystemen kommer alltid att, till viss del, vara subjektiva – men vi bör sträva efter 
att få ett så objektivt system som det bara är möjligt. Det är omöjligt att, i dags dato, säga hur 
processen kommer att fortlöpa. Men det är viktigt att se var vi står idag och hur långt vi har 
kommit, genom att undersöka för- och nackdelar med nuvarande system – och hur det står i 
förhållande till närmast föregående. Utan en sådan jämförelse kan vi inte dra lärdom av vad 
som varit negativt och positivt i de olika bedömningssystemen – och därmed inte komma 
vidare.   

Problemet som undersöks är av pedagogisk betydelse, eftersom betyg och bedömning 
ingår i det pedagogiska arbetet. Det finns olika uppfattning i debatten, om lärande och 
undervisning påverkas av betyg och i förlängningen också olika betygssystem. Ytterligare ett 
perspektiv är lärarnas. Blev det ett system som möjliggjorde att bedömningarna blivit lättare, 
tydligare och mer rättvisa? Vilka brister fick systemet i lärarperspektiv – och vad kan bli 
bättre? Det är också relevant att undersöka vilken form av kunskap lärarna möter i de olika 
systemen och vad det har för relation till samhällets kunskapssyn i övrigt. Min studie vill ge 
möjlighet till ökad förståelse för betygssystemets påverkan på lärarna och pedagogiken – och 
även en insikt om hur olika betygssystem hanteras utifrån denna fråga. 

Jag räknar, i mitt arbete, inte med att kunna besvara alla dessa frågor – till det är arbetet 
alltför begränsat. Däremot vill jag undersöka hur lärare relaterar till det mål- och 
kriterierelaterade betygssystemet och vad de uppfattar som styrkor och svagheter i systemet, 
samt hur de uppfattar hur det står i förhållande till det normrelaterade betygssystemet. 
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Syfte)och)forskningsfrågor)

Syftet är att undersöka och analysera lärares uppfattningar om olika betygssystem med fokus 
på skillnader mellan mål- och kriterierelaterade och normrelaterade betygssystem. 

 
Forskningsfrågor: 
 
Vilka för- och nackdelar upplever lärarna med ett mål och kriterierelaterat betygssystem 
jämfört med ett normrelaterat betygssystem? 
 
Hur har betygssystemen påverkat bedömningen och betygsättningen? 
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Bakgrund)

Historisk)tillbakablick)

Under 70-talet började samhällsförändringarna som kom att påverka skolan. Från att ha varit 
ett rent industrisamhälle påbörjades utvecklingen mot det vi idag kallar informations- eller 
kunskapssamhället. Tendensen gick mot en decentralisering av det tidigare så centraliserade 
utbildningsväsendet. En överföring av bestämmande på nationell nivå till beslutsfattande på 
lokal nivå samt en förändring i synen på kunskap bidrog till att utvecklingstakten ökade samt 
flexibiliteten. Lärarna fick ökat ansvar för måluppfyllelse i skolan (Selghed, 2006). Det 
normrelaterade betygssystemet utsattes för hård kritik, men trots dessa invändningar kom det 
att bestå fram till 1994. (Tholin, 2006) (Selghed, 2006). 

1973 tillsattes det så kallade MUT-projektet (Målbestämning och Utvärdering i skolan). 
Projektet tillsattes för att undersöka möjligheterna till en målstyrd läroplan och ett målstyrt 
betygssystem. Men MUT-projektet misslyckades och utsattes för hård kritik för dess alltför 
detaljstyrda undervisningsförslag och mål (Tholin, 2006). Det målstyrda betygssystemet var 
redan aktuellt på 70-talet, men det kom att ta ända till 90-talet innan det genomfördes. 
Problemen var att formulera målen – som blev svårhanterliga eftersom de innebar en påtaglig 
detaljstyrning, som kom att omfatta hela skolverksamheten. Det var MUT-projektet som var 
den avgörande slutmarkeringen av en centralstyrd skola (ibid.). Från 1962 till 1994 
debatterades betygen hårt. Anledningen till att det målrelaterade betygssystemet inte införs, 
förklarar Tholin genom att referera till en SOU-utredning 

 
”Dessa (det normativa betygssystemet, min anmärkning) har hittills lämnats i orubbat 

bo främst på grund av att betygens viktigaste uppgift ansetts vara urvalsuppgiften. En annan 
anledning till att det tvekats länge inför målrelaterade betyg är att sådana kräver ett 
omfattande, besvärligt och verklighetsanknutet arbete för att definiera vad som krävs för olika 
betygssteg” Tholin (2006) hänvisar till SoU 1992:86, s.78.  

 
Ytterligare utredningar, bl.a. 1992, tillsattes och olika förslag till det målrelaterade 

betygssystemet tillkom. 1994 när enigheten om ett nytt betygssystem var enhälligt, uppkom 
ändå oenighet om hur systemet och dess betygssteg skulle vara uppbyggt. I och med 
decentraliseringen av skolan pågick också en förskjutning av ett s.k. regelstyrt till ett målstyrt, 
eller kunskapsstyrt skolväsende. Det följde naturligt på samhällets utveckling, från 
industrisamhälle till kunskaps- och informationssamhälle. I den tidigare regelstyrda 
verksamheten hade inte lärarna själva valt arbetsformer och tillvägagångssätt för att uppnå 
målen. Regelstyrning kännetecknas dock av en viss konformitet och likformighet, d.v.s. man 
löser problem på ett generellt sätt (Egidius, 1994). Regelstyrningens kännetecken är 
detaljerade anvisningar om hur skolans verksamhet ska utformas och styras. Principen var att 
om regelverket följdes uppnåddes målen och de erfordrade kunskaperna. Kunskapssamhällets 
inträde ikullkastade dock detta regelverk. Ett nytt sätt att se på kunskap och 
samhällsförändringarna bidrog till ett nytt sätt att styra skolan – genom målstyrning (Selghed, 
2004). Målstyrning innebär att verksamheten styrs efter vissa, mer eller mindre tydliga mål. 
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Medlen och metoderna för att nå dessa mål får skolan och lärarna utforma själva. Detta är en 
central skillnad från den regelstyrda skolan (Egidius, 1994).  

Sammanfattningsvis kan sägas att skolan gick från att vara starkt centraliserad till 
decentraliserad (från statlig till kommunal) – och från att vara regelstyrd till att vara målstyrd, 
för att följa med i samhällsutvecklingen, vilket också utbildningsväsendet i sig är en del av. 

Det)normrelaterade)(relativa))betygssystemet)

Normrelaterad bedömning bygger på en psykologisk föreställning om olikheter mellan 
människor. ”Grundantagandet i denna bedömningsprincip är alltså att det finns en variation 
hos människor när det gäller kunskaper, egenskaper och förmågor” (Selghed, 2006, s.53). 

Systemet utgår ifrån ett system där man rangordnar och jämför elever. Det är alltså de 
olika avstånden mellan elevernas prestationer som mäts (ibid.). Systemet mäter inte vilka 
kunskaper eleven innehar, utan snarare hur eleven ligger till kunskapsmässigt i förhållande till 
gruppen i övrigt. Det normrelaterade betygssystemet byggdes upp kring en matematisk 
princip – som iakttog en s.k. normalfördelning. Fördelningen av betyg skedde enligt en 
femgradig skala – och till var och ett av betygsstegen tillsattes en procentsats, som visade hur 
många elever som skulle ha detta betyg. Procentsatsen mättes enligt följande: 7 procent ettor 
och femmor, 24 procent tvåor och fyror och medelbetyget 3, 38 procent. 

Systemet fick bl.a. kritik för denna normalfördelning. Det ansågs allt för styrt av 
slumpen, att mäta efter en matematisk teori – och studieprestationer ansågs bygga på helt 
andra faktorer (Skolverket, 2016). Systemet missförstods också då lärarna använde 
procentsatsen inom klassen, istället för att mäta i hela landet, d.v.s. efter riksgenomsnittet. 
Systemets uppgift var i första hand att säkra urvalet till gymnasieskolan och högre 
utbildningar – och i detta fall ansågs systemet fylla sin uppgift. Från Lgr 80 togs 
procentsatserna bort, men antalet 2:or och 4:or skulle fortfarande vara fler än antalet 1:or och 
5:or (ibid.). Systemet gick ut på att det går att mäta mänskliga egenskaper – och att dessa 
varierar, samt att det finns en möjlighet att skapa tillförlitliga mätinstrument för dessa. ”Att 
bedöma elevens prestation i förhållande till andra elevers prestationer” (Selghed, 2006, s.55). 
Fokus ligger på hur bedömningen görs och det är det som går att mäta som anses viktigt 
(Selghed, 2006).            

Det)mål?)och)kriterierelaterade)betygssystemet)))))))

”Vid kriterierelaterad bedömning försöker man alltså fastställa om en bestämd egenskap eller 
förmåga finns eller inte, hos den som är föremål för bedömningen” (Selghed, 2006, s.52). 

Det mål- och kriterierelaterade betygssystemet, till skillnad från det normrelaterade, 
mäter kunskap och kunskapsutveckling hos en elev. Läraren ska bedöma vad eleverna kan, 
efter uppsatta kriterier och mål. De olika betygsstegen sätts efter hur eleverna uppnått de 
kriterier och mål som betygssteget anger. Kriterierna och målen är uppsatta efter nationella 
kunskapskrav (Skolverket, 2016). Man fastställer elevers resultat och prestationer efter vissa 
standardiserade måttstockar (kriterier). Syftet är alltså att visa vad eleven kan och vad eleven 
presterar. Det är inte att mäta eller rangordna elevers resultat mellan varandra. Kort beskrivet: 
”Att bedöma elevens prestation i förhållande till ett förutbestämt kriterium” (Selghed, 2006, 
s.55). 

Fram till den nya läroplanen, 2011, sattes betygen, G, VG och MVG (även IG på 
gymnasienivå) – som står för godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt (icke godkänt). 
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2011 ändrades dock betygsskalan till en skala med fem godkända betyg, A-E – och ett F för 
icke godkänt (Skolverket, 2016).  I det mål- och kriterierelaterade betygssystemet läggs fokus 
på vad som ska bedömas, till skillnad från det normrelaterade, som fokuserar på hur 
bedömningen utförs. Det väsentliga i betygssystemet är att det viktiga går att bedöma. 
Svårigheter och problem med det mål- och kriterierelaterade betygssystemet är att mål och 
kriterier ofta varit vaga och generella – och på så sätt svåra att tolka och göra bedömningar 
efter (Selghed, 2006). 
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Litteraturgenomgång)

Svårförståeligt)system)

Införandet av ett nytt betygssystem, det mål- och kriterierelaterade, blev mål för mycket 
forskning. Främst forskades det kring den betygsskala som avsåg godkänd, väl godkänd och 
mycket väl godkänd (även icke godkänd infördes på gymnasienivå). 

Enligt Selghed (2004, 2006) uppfattades det nya betygssystemet som svårt att tillämpa 
av lärarna. De hade inte fått tillräcklig kunskap och förståelse för det nya systemet. Selghed 
refererar till en granskningsgrupp, som tillsattes av regeringen våren 2000 – och som 
undersökte 20 kommuner. Granskningsgruppen drog slutsatsen att lärare inte fått 
förutsättningar för att få förståelse för systemet – och heller inte tid och möjligheter till ett 
långsiktigt arbete med mål- och kursplan. Även Tholin (2006) kom fram till att lärare inte 
förstod systemet. Han kom fram till att det var bristfälliga instruktioner om hur 
betygssystemet skulle hanteras, som var anledningen till detta. Tholin påpekar även att det på 
flera skolor inte fanns någon koppling mellan lokala mål och lokala betygskriterier – och att 
skolorna visade motsatta uppfattningar och dålig samstämmighet i ett och samma dokument. 

Tholin (ibid.) påpekar bristen i myndigheternas förfarande, som orsak till lärarnas dåliga 
förståelse för det nya systemet. De har i stället för att upptäcka svagheter och föreslå 
förändringar, gett andra skulden för systemets bristande funktion. Myndigheterna har inte, 
enligt Tholin, tagit ansvar för svårigheterna som uppstod i samband med det nya 
betygssystemet. Han konstaterar att myndigheterna skyller på lärarna, för den dåliga 
förståelsen av betygssystemet. Samtidigt, fortsätter han, gav myndigheterna liknande orsaker 
till den normrelaterade betygsättningens problem – att lärarna inte förstod systemet (ibid.). 
Detta är intressant, inte minst ur historiskt perspektiv. 

Gunnar Åsén (2013) har i en rapport från Skolverket behandlat resultaten av de 
beslutande reformer som skolan genomgått sedan 1990-talet. I rapporten konstateras att det är 
vanligt att reformer inte utvecklas efter syftet och får avsedda resultat. ”Intentionerna med en 
reform är således inte detsamma som reformens resultat” (ibid., s.8). Åsén konstaterar att 
gamla och nya idéer ofta existerar sida vid sida – och att nya saker läggs till i efterhand. Enligt 
skolverkets utvärdering, 2005, som rapporten refererar till, vill lärare ha en stark styrning av 
betygsättningen – men ändå behålla sitt friutrymme i planering och genomförande (ibid.). 

Lundahl (2006, refererad i Åsén 2013) har skrivit om lärares svårigheter att hantera det 
nya betygssystemet vid införandet. Enligt Lundahl hade inte de praktiska konsekvenserna 
tillräckligt beaktats av det nya bedömningssystemet – och kunskapen hos lärare var bristfällig 
gällande bedömningsfunktioner i undervisningen. Åsén (2013) hänvisar till Lundahl (2006), 
där han också påvisar att det finns oklara tolkningsutrymmen och oklarheter kring 
betygskriterierna. 

Lundahl, Roman och Riis (2010) menar att lärarna borde få mer fortbildning och öka sin 
bedömningskompetens med hjälp av denna, samt att en översyn bör göras över 
betygssystemet. 

Sammanfattningsvis erfar Selghed (2004, 2006), Tholin (2006), Lundahl (2006)  och 
Lundahl et al. (2010) samma svårigheter i det nya betygssystemet, med avseende på bristande 
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förståelse för systemets uppbyggnad och funktioner hos lärare. Selghed (2006) diskuterar 
lärares brist på tid, men också avsaknad av relevant fortbildning i den omfattning som behövs 
vilket även Lundahl et al. (2010) och Lundahl (2006) håller med om. Tholin (2006) å andra 
sidan söker orsakerna i myndighetsförfarandet. 

Normrelaterad)bedömning)används)fortfarande)efter)att)det)mål?)och)

kriterierelaterade)betygssystemet)införts)

Enligt Selghed (2004) gör lärare fortfarande sin bedömning och betygssättning enligt 
normrelaterade kriterier och normer. Selghed tar också upp ett centralt dilemma som 
återkommer hos Egidius (1994) att kunskapssyn, i förskjutningen kvantitativa kunskaper till 
kvalitativa kunskaper, var tongivande vid införandet av det mål- och kriterierelaterade 
betygssystemet – och har i stora delar missuppfattats av lärare som fortlöpande gjort 
kvantitativa bedömningar av elevernas prestationer vid betygsättningen. 

Egidius (1994) menar - och visar med ett exempel från högskolan, att poängsättningen 
på prov mäter i poäng, den kvantitativa kunskapen, genom att eleven kan erhålla höga poäng 
genom att svara rätt på flera enpoängsfrågor – och nå upp till godkänd-gränsen, utan ett 
kvalitativt gott resultat. Selghed kommenterar: ”Att synen på kunskap och lärande är 
avgörande för förståelse av det tänkande som kännetecknar nuvarande betygssystem är 
uppenbart” (Selghed, 2004, s.198). Vidare konstaterar Selghed följande: ”Skolverket 
framhåller uttryckligen att lärare vid betygsättning inte bara ska konstatera om målen nåtts, 
utan även bedöma kvaliteten i måluppfyllelsen” (Selghed, 2006, s.58). Selghed och Egidius 
menar sammanfattningsvis, att 5 år efter införandet av det nya betygssystemet, sker 
bedömning och betygsättning i stor omfattning fortfarande enligt normrelaterad kunskapssyn 
och utan att det, i full skala, tas hänsyn till kvalitetsaspekterna i elevprestationerna. 

Egidius (1994) kommenterar i sin bok ”Kunskapsrelaterade betyg”, det facto att mål- 
och kriterierelaterade betygssystem tenderar att vara relativa i sin utformning. Att vi alltså inte 
gått från ett relativt betygssystem till ett mål- och kriterierelaterat system, utan att det senare 
utformats efter normrelaterade system. Framförallt, menar han, började detta synsätt när det 
på 70-talet blev aktuellt att förhandla om ett nytt betygssystem. Men, fortsätter han, under 
mitten av 90-talet när det nya systemet kom att införas, hade betygssystemet fortfarande drag 
av det normrelaterade sättet att tänka. Egidius (1994) visar i procentsatser hur det 
normrelaterade betygssystemet fördelade betygsstegen IG, G, VG och MVG – och menar att 
den högsta betygsatsen liksom den lägsta, hade låg procentsats och mittenbetygen hög 
procentsats. ”Den relativa principen är en skugga som hela tiden följer oss, så länge vi 
nödvändigt vill gradera elevernas prestationer […], (ibid., s. 45), sammanfattar han. 

Åsén (2013) pekar på att Tholin (2006) och Selghed (2004)  dragit samma slutsatser, 
d.v.s. att lärarna i praktiken inte övergått till ett mål- och kriterierelaterat bedömningssätt, utan 
använder sig av ett normrelaterat tankesätt vid bedömningar och betygsättning (Åsén, 2013). 

 

Betygssystemen)är)av)underordnad)betydelse)

Andersson (1991) har i rapporten ”De relativa betygens uppgång och fall”, studerat 
utredningar från SÖ och SoU. Det normrelaterade betygssystemets uppkomst berodde på 
positivistiska strömningar vid denna tidpunkt, ett behov av urvalsverktyg till högre 
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utbildningar och att kontrollera den variation av betygsättning som existerade – och då valdes 
de redskap som fanns att tillgå vid denna tid. 

Avvecklingen av samma betygssystem kom efter massiv kritik, som bl.a. ifrågasatte 
”[…] informationen i de relativa betygen, principerna för relativa betyg, varför finns betygen 
kvar och vart är vi på väg” (ibid., s. 94). Det som gör rapporten intressant är dock slutsatserna 
som dras i slutet av rapporten. Här menar Andersson (ibid.) att betygssystemets utformning är 
av underordnad betydelse. Betyg och bedömning är endast redskap för att legitimera skolans 
existens som verksamhet och förmedlare av viss kunskap, som skapar garantier för 
reproduktion (ibid.). Denna slutsats motsätter sig allt arbete som lagts ner på att implementera 
och formulera ett nytt betygssystem, all forskning som beskrivits och hur betygssystemet ska 
förbättras och tillämpas för att främja inlärning och mäta resultat. 

Andersson menar att betygssystemen i grunden är av underordnad betydelse. Han citerar 
även från SÖ (1970). ”Skillnaden mellan relativ och absolut betygssättning, mellan 
grupprelaterade och målinriktade betyg är i realiteten mest av psykologisk art, förutsatt att 
mätinstrumenten är utformade med tanke på beteendemål” (SoU, 1985:57, s.176), 
(Andersson, 1991). 

Påverkar)betyg)och)betygssystem)lärandet?)

En forskningsrapport av Christian Lundahl, Henrik Roman och Ulla Riis (2010), ”Tidigt ute 
med sena betyg – sent ute med tidiga!” behandlar internationell forskning om tidigarelagd 
betygssättning, samt betygens betydelse för inlärning. Relevansen att ta med denna rapport, 
finner jag i hur betygssystem och betyg påverkar lärandet, vilket ingår i min undersökning. 

Som Lundahl et al. (2010) påpekar finns en mager forskning i detta ämne. Rapporten 
uppehåller sig kring forskning av hur betyg påverkar elevernas lärande – och sätter som 
motvikt till de traditionella betygen vikten och fördelarna med feedback. De kommer dock 
fram till att ett sifferbetyg med fokus på kvantitativa kunskaper ofta upptar fokus för eleverna 
och fokuseringen på kommentarer och feedback kommer i skymundan. Relativa betyg har i 
forskningen som Sjögren gjort (ibid.) visat att svaga grupper gynnats av detta system på 
bekostnad av starka grupper. Lundahl et al. (2010) hävdar även att det är svårt att finna någon 
forskning som talar för att betygen främjar elevens lärande. 

Sammanfattningsvis drar författarna slutsatsen, som de grundar i forskning inom 
området, att betyg snarast hämmar elevernas lärande och att det även hämmar lärarens 
undervisning och kreativitet. De kunskaper som premieras mest i samhället, d.v.s. förmågan 
till problemlösning, att tolka olika sammanhang och att lära sig att kommunicera och ställa 
frågor är också de som kontraproduktivt nog, hämmas av betygen. 
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Metod)

Val)av)metod)

Studien har ett syfte som relaterar till en kvalitativ undersökningsmetod. Syftet är att 
undersöka lärares uppfattning av olika betygssystem. Trost (2005) påpekar vikten av att utgå 
från syftet med undersökningen vid valet av undersökningsmetod. Trost (ibid.) menar vidare 
att om studien vill visa och “är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att 
resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierade handlingsmönster, så är en 
kvalitativ studie rimlig” (ibid., s.14). Mot bakgrund av detta har valet varit att som metod 
använda kvalitativa intervjuer, eftersom syftet är att ta reda på lärares uppfattning, åsikter och 
analys kring betygssystemen. Orsaken till att fler analysmetoder inte använts är att dessa inte 
varit förenliga med syftet.  

Observationer valdes bort eftersom de bygger på interaktion mellan människor och 
utgår ifrån att man studerar och observerar ett beteende (Johansson & Sveder, 2006).  Enkäter 
föll bort, då lärare som deltar i studien måste ha arbetat med de båda betygssystemen och 
därför representerar ett särskilt urval. Utifrån detta urval, blir det svårt att hitta tillräckligt 
många informanter som kan svara på enkätfrågorna – och resultatet kan bli missvisande, samt 
att studien blir svår att genomföra. Valet av metod har utgått från Trosts (2005) flertaliga 
påpekanden att valet bör “ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och den aktuella 
frågeställningen”. Kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer har funnits mest lämpade för att 
genomföra denna studie i relation till syfte och frågeställningar. 

Intervju)som)metod)

Trost (2005) använder två centrala begrepp när det gäller intervjuer – standardisering och 
strukturering. Standardisering kännetecknas av i vilken grad frågor och situationer är likadana 
för informanten. Studien är både högt och lågt standardiserad. Frågorna var i hög grad lika för 
alla informanter – och kom i exakt samma ordning. Det visar på hög standardisering. Däremot 
var det skillnad på följdfrågor (som utgick från vad varje enskild informant svarade), tonfall 
och plats för intervjun, d.v.s. låg standardisering på dessa områden. Trost (2005) definierar 
begreppet strukturerat på flera skilda sätt. Definitionen som väljs här är huruvida 
frågeställningarna är öppna eller endast kan besvaras på det sätt frågeställaren bestämt. I 
studien är det med denna definition främst fråga om ostrukturerade intervjuer. Frågorna är 
öppna för tolkning, till viss del – och förutsätter inte något givet svar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att studien präglas av både hög och låg standardisering, 
samt till största delen innehåller ostrukturerade frågor. Trost (2005) förordar att göra en 
studieguide utifrån ämnesområden som vill undersökas. I denna studie valdes att även 
formulera frågor, eftersom intervjusituationen kändes ovan och det kändes därför bra att hålla 
sig till vissa standardiserade frågor. Frågorna är uppdelade i ämnen som härrör till syfte och 
forskningsfrågor. Frågeformuläret som användes bifogas i sin helhet, i en särskild bilaga 
(Bilaga 1). Trost (2005) pekar på uppenbara risker med s.k. retrospektiva frågor, där 
informanten ska ge information om hur det var vid en annan tidpunkt då frågan utspelar sig, 
d.v.s. inte i nutid. Han påpekar att minnet kan vara selektivt och ge missvisande svar. I denna 
studie tas vissa retrospektiva frågor upp (ex. Vad fanns det för för/ nackdelar med det 
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normrelaterade betygssystemet?) och anses oundvikligt om syftet ska uppnås. Trost (2005) 
anser dock att retrospektiva frågor ibland kan finnas relevanta, men man bör också ta Trosts 
(2005) kommentarer om svårigheter och brister, utifrån dessa frågeställningar i beaktning. 

Antalet intervjuer begränsades till fem informanter. Hänsyn har då tagits till studiens 
omfattning, som är ganska ringa – och tidsaspekter för studien. Andra orsaker är att det varit 
ganska svårt att hitta lärare, som representerar det urval som eftersöktes, d.v.s. lärare som 
arbetat under en lång tidsperiod (20-30 år) och varit yrkesverksamma under de två 
betygssystemen som innefattas i studien. Antalet intervjuer kan anses vara få, men enligt 
Trost (2005) är det inte en viktig aspekt i kvalitativa intervjuer, att ha ett stort antal 
informanter. Han menar snarare att ett för stort antal intervjuer kan utgöra ett hinder som gör 
att materialet blir ohanterligt och att helhet och detaljer kan gå förlorade.  

Urval)

Urvalet av informanter gjordes främst genom kontakter. Informanterna representerar två 
skolor från samma kommun, en låg- och mellanstadieskola och en låg-, mellanstadie- och 
högstadieskola. Urvalet representerar en lärargrupp som har lång erfarenhet av sin 
yrkesutövning och som varit verksamma i undervisningen under de två betygssystemen som 
undersöks i studien – vilket var ett krav. Kontakter utnyttjades främst för att hitta lärare från 
olika stadier i grundskolan, där lärarna satt betyg och som uppfyllde kraven som ställdes för 
studien. Därav följde också att åldern på informanterna var relativt hög (50-65 år). 
Fördelningen yrkesmässigt mellan könen var: En idrottslärare (man, högstadiet) och fyra 
klasslärare (en man och tre kvinnor, mellanstadiet). Fördelningen mellan könen representeras 
av två män och tre kvinnor – en ganska jämn fördelning, eftersom studien inte har för avsikt 
att mäta könsskillnader eller genusaspekter. 

Genomförande)

Informanterna kontaktades via telefon eller personlig kontakt – och tillfrågades om de var 
villiga att delta i en intervju om olika betygssystem, i syfte att genomföra en forskningsstudie 
för ett examensarbete. Samtliga tillfrågade var villiga att delta. Tid och plats valdes av 
informanterna själva. Trost (2005) påpekar att det är viktigt att informanterna får vara med 
och välja en plats som känns lugn och trygg. De flesta valde att göra intervjuerna i anslutning 
till sin arbetsplats – och ett ostört rum valdes. Några av informanterna intervjuades i sitt hem. 
Intervjuerna spelades in på en Ipad och transkriberades sedan i sin helhet. En förintervju, som 
inte togs med i resultatet, gjordes för att kontrollera att tekniken fungerade och att frågorna 
var relevanta. Varje intervju tog ca 30-40 minuter. 

Ingen av informanterna fick ta del av frågorna i förväg. På så sätt blev förutsättningarna 
likartade för alla informanter. Vid intervjuerna fördes också vissa anteckningar, som stöd för 
minnet om tekniken skulle fela. Frågorna ställdes i den ordning de var skrivna, d.v.s. samma 
ordning för alla informanter. Följdfrågorna var dock olika för olika personer, beroende på de 
svar som erhölls. I enhet med Trosts (2005) rekommendation sammanfattade frågeställaren, i 
vissa moment, informanternas svar för att säkerhetsställa att det uppfattats korrekt. Före 
intervjun förklarade frågeställaren vad han menade med olika begrepp (t.ex. normativt och 
mål- och kriterierelaterat betygssystem), för att tydliggöra och ge likadana 
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begreppsdefinitioner för alla informanter. I intervjuerna tilläts tystnad, som sågs som en 
tillgång och ett tillfälle för informanterna att tänka efter (ibid.). 

Etiska)ställningstaganden)

Samtliga informanter har fått information om etiska ställningstaganden, enligt regler och 
rekommendationer från vetenskapsrådet (2007). Vetenskapsrådet delar in den 
individskyddande aspekten i fyra delar; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravet har informanterna fått 
ta del av studiens syfte och fått aktuell information om den, på områden som kan påverka 
deras villighet att delta. Samtyckeskravet har tillgodosetts då informanterna varit medvetna 
om att de deltar frivilligt – och ingen påverkan har utövats mot dem att delta. De är heller inte 
försatta i någon som helst beroendeställning till frågeställaren. Informanterna har också 
erhållit information om att de när som helst kan avbryta intervjun. Alla informanter har visat 
samtycke till att delta i intervjuerna. De har själva valt på vilka villkor de deltar i studien. 

Enligt konfidentialitetskravet har informanterna delgetts att deras intervju ska behandlas 
konfidentiellt, d.v.s. med full sekretess och garanti att ingen obehörig ska kunna ta del av 
deras personuppgifter. Inspelningar och anteckningar raderas och förstörs efter att 
informationen använts för studiens syfte. Informanterna har också informerats om 
nyttjandekravet. Garantier har givits att deras uppgifter enbart ska användas för 
forskningsändamål och inte kommersiellt, eller i annat icke-vetenskapligt syfte 
(Vetenskapsrådet 2002). 

Bearbetning/Analysmetod)

Intervjuerna spelades in, som angivet ovan, på en Ipad, sedan transkriberades de omgående i 
sin helhet. Dataprogram användes vid transkriberingen, för att sänka hastigheten på 
intervjuerna och säkra att det uppfattades rätt och ordagrant. Analysmetoden som valts är 
tematisk analysmetod. Det är en metod som identifierar mönster och analyserar dem i teman 
(Braun & Clarke, 2006). Metoden är ofta den första metod som lärs ut vid forskning och anses 
passa väl för ovana forskare som är nybörjare. Metoden följer 6 steg: 

1. Bekanta sig med materialet. Detta steg sker främst vid transkriberingen. 
2. Upptäcka vad som är intressant i materialet – och skriva upp idéer kring det. 
3. Strukturera material i teman. 
4. Gå igenom de teman som kommit fram och se att de står i relation till kodade mönster. 

Uppmärksamma att dessa teman urskiljer sig från varandra. Urskilja de verkliga 
temana – från de som inte stödjs av datan. 

5. Analysera temana utifrån datan. 
6. Slutlig analys av temana (Brown & Clarke, 2006) 

Stegen har följts och teman och underteman har framlagts i analysarbetet. För att 
underlätta bearbetningen av data, användes olikfärgade överstrykningspennor vid genomgång 
av materialet. Detta för att undvika att blanda ihop temana och att kunna urskilja mönster, 
likheter och skillnader i data kring de olika teman som valts. Valet att ta med många citat i 
analysen grundar sig på att få en så exakt beskrivning som möjligt av vad informanterna sagt, 
d.v.s. ordagrant. Att inte riskera att omskrivningar gav fel förståelse utifrån det som verkligen 
sagts. 
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Resultat))

 
Lärare A: Klasslärare, mellanstadiet, kvinna. 
Lärare B: Klasslärare, mellanstadiet, man 
Lärare C: Klasslärare, mellanstadiet, kvinna 
Lärare D: Klasslärare, mellanstadiet, kvinna 
Lärare E: Idrottslärare, högstadiet, man 

 
Det första temat som tagits med är “Lärares uppfattningar om de olika betygssystemen”. 

Dessa har delats upp i normrelaterat och mål- och kriterierelaterat betygssystem, som 
underrubriker. För att ytterligare tydliggöra de olika uppfattningarna om systemen har de 
kategoriserats i två underteman, som är negativa uppfattningar respektive positiva 
uppfattningar. 

 

Lärarnas)uppfattningar)om)de)två)olika)betygssystemen.)

Normrelaterade)betygssystemet:)

Jag inleder med att redovisa lärarnas negativa uppfattningar om det normrelaterade 
betygssystemet. 

Negativa(uppfattningar(
Lärare A “Nackdelar kan jag se många och fördelar har jag svårt att se. Nackdelarna berodde 
väl till en del på att lärarkåren inte riktigt lärde sig hur det skulle fungera. Om de hade gjort 
det och använt det som det var tänkt, då hade jag nog kunnat se fördelar också. Men som det 
blev... så blev det ju så att femmorna tog slut”. 

 
Så här inleder en av lärarna, när hon nämner negativa uppfattningar om det 

normrelaterade betygssystemet. Flera av lärarna anammar denna slutsats – och kommer fram 
till att systemet inte användes så som det var tänkt. Missförstånd i hur systemet tillämpades 
och orättvisor som uppkom därav, är de intervjuande lärarnas främsta orsaker till att systemet 
uppfattas negativt. 

 
Lärare D: “Ja, det normrelaterade, alltså 1-5, det har vi ju haft själva och då utgår man 

ju från att det finns ett normalvärde, vilket kanske inte är riktigt sant. Men sen tror jag att det 
missförståddes, det var ju i landet det handlade om medelvärdet, men jag tror det blev väldigt 
ofta att varje klass fick bli en egen norm. Det slog väl väldigt fel...” 

 
Lärare B och C, visar i sina svar att det ofta var de överordnade som kritiserade 

avvikelser från procentsatsen och satte normvärdet för den enskilda klassen – och ärendet 
kunde fortsätta upp till skolnämnden. 
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Lärare B: “...sen så är det ju om man ska tro en del då att det fanns bara ett visst antal 
ettor och femmor och så var det ju inte. Så att det är ju bullshit. Jag fick skolnämnden på mig 
för att jag satte för högt, men då hade vi ju nationella proven”. 

 
Dessa två lärare har, berättar de, båda gått emot rektorer och skolnämnd för att undvika 

de negativa konsekvenser normalfördelningsnormen ger i vissa klasser. 
 
Lärare C: “Så minns jag när jag jobbade i Eskilstuna, den rektorn jag hade, hon sa att 

jag satt för höga betyg [...] Åh, men jag tänkte, nej du lilla tant, det här bestämmer jag. Det är 
jag som vet vad ungarna kan och inte kan...”. 

 
Det råder en samstämd mening bland lärarna att systemet var orättvist och kunde slå 

väldigt fel. 
 
Lärare A: “Så det är väl den största nackdelen att det blev så förbaskat orättvist. En 

femma i en klass stod för något annat än en femma i en annan”. 
 
Lärare C: “Ja, men alltså procentsatserna det var helt sjukt. [...] Jag menar det kan ju 

vara två pucklar och det kan ju vara ingen som är så svag att man ska ha en etta, eller det kan 
ju vara tomt på både fyror och femmor”. 

 
De intervjuade lärarnas negativa uppfattningar om det normrelaterade betygssystemet 

var, förutom att det var ett missförstått och i hög grad orättvist betygssystem, att det saknade 
kriterier för bedömning – och på så sätt kunde uppfattas som slumpartat. Lärare E upplevde 
det som att tidsspannet för betygsättning var kortare och att eleven inte synliggjordes på 
samma sätt som eleven gör i det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. 

Positiva(uppfattningar(
Lärarna hade sammantaget ytterst få positiva uppfattningar om det normrelaterade 
betygssystemet, främst därför att systemet ofta inte tillämpades på det sätt det var tänkt. Några 
lärare vill påskina att fördelarna skulle kunna varit fler om systemet förståtts på rätt sätt och 
inte misstolkats i så hög grad. En positiv uppfattning som nämns är dock att det 
normrelaterade betygssystemet inte hade betyget underkänt. 

 
Lärare B: “Det som är fördelar...enda fördelen med det...är att det inte finns F, som är 

underkänt”. 
 
Lärare D: “Jo, en fördel var ju att man inte kunde ge betyget icke godkänt, det tycker 

jag är en viktig fördel. Så gav man en etta var det ju trist, men man hade ju i alla fall gett ett 
betyg”. 

 
Lärarna upplevde det som betydligt lättare att sätta betyg i det normrelaterade 

betygssystemet. Systemet hade inte stora krav på dokumentation och det var inte samma långa 
tidsspann som gällde för betygsättning. 
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Lärare E uttrycker det så här: “Ja, då skulle eleverna i stort sett göra allting på en gång 

och jag kunde betygsätta det på en gång [...] De betade av eftersom och så betygsatte jag det”. 
 
De positiva uppfattningar som framgick av intervjuerna, var sammantaget att det ansågs 

bra att betyget underkänt inte existerade i betygssystemet och att det var lättare att bedöma. 
 
Lärare C avslutar: “Ja, det var betydligt lättare att vara lärare då i alla fall, för då gjorde 

man efter sitt eget huvud”. 

Mål)och)kriterierelaterade)betygssystemet)

Negativa(uppfattningar(
Tolkningsfrågan av kriterierna stod i centrum för de negativa uppfattningar lärarna uttryckte 
om det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. Svårtolkade kriterier försvårade 
bedömningen och problemet sågs som att lösningen skulle vara att bryta ner tolkningsorden, 
så att nästa problem tog vid. Systemet skulle bli alltför detaljstyrt. Ord som till viss del, eller 
med god eller mycket god – ansågs som relativa och inbjuder till en ytterst subjektiv tolkning 
av enskilda lärare. 

 
Lärare C hävdar: “Och man läser, sådär mycket ska du ha för ett D och det där ska du 

kunna för ett C – och för ett.. ja, sen åker man kana där emellan”. Hon fortsätter: “Och så är 
det såna där små tjusiga ord, lite grann och lite ännu mera. Det är så luddiga ord, så va. Det är 
inget konkret alls”. 

 
Lärare B säger: “Sen tycker jag att det är så svårtolkade betygskriterier. Svåra och 

diffusa, man fattar inte [...] Tillräckligt eller mer än tillräckliga kunskaper... ja allt det där 
viss”. 

 
Härav kommer, påpekar lärare D, att lärarna misstolkar även detta system och inte sätter 

A i sexan trots att eleven uppnått målen, med motiveringen att det kommer att sänkas i 
högstadiet. Lärarna ser det också som negativt att det mål- och kriterierelaterade 
betygssystemet inneburit en alltför hög arbetsbelastning för lärare. Arbetsbördan har ökat i 
och med detta system, t.ex. krav på utförlig dokumentation och förmågan att “se” alla elever, i 
alla ämnen, hela tiden – och att bedömningar sker kontinuerligt. 

 
Lärare E: “Ja, dokumentationen blir ju ganska omfattande. Man ska tänka och försöka 

se varje elev. När man har väldigt mycket elever så är det väldigt svårt att se varje elev, varje 
lektion... i mitt ämne”. 

 
Lärare D förklarar: “Vi hade ju en hel del föreläsningar och sånt där om hur vi skulle 

betygsätta efter kriterierna [...] men jag tyckte det var mycket och svårt och så, när man skulle 
sätta betyg på alla ämnen i mellanstadiet. Det var svårt, väldigt svårt”. 
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Lärarna upplevde alltså att det fanns svårigheter med det nya systemet, med tolkning av 
kriterierna och ökad arbetsbelastning. För elevernas vidkommande uttryckte de ytterligare en 
kritisk punkt i det mål- och kriterierelaterade betygssystemet, de s.k. “kunskapsluckorna”. En 
elev kan vara mycket duktig i alla moment i ett ämne utom ett – och detta enda moment blir 
då utslagsgivande på betyget. 

 
Lärare A: “Tänk på idrotten t.ex., där orientering och simning krävs. Sedan spelar det 

ingen roll hur duktig du är... har du inte klarat simmålet, så blir du inte ens godkänd”. 
 
Lärare E: “Alla har inte simhallar och det har ju blivit, tycker jag, ett jätte-ok för oss att 

simning ska vara betygsgrundande [...] Det hade kunnat räckt med att det stod i betyget att de 
inte är simkunniga”. 

 
Samma sak visar sig i de andra ämnena. Du får ett lägre betyg om du är svag på en 

punkt – och detta kritiseras hårt av lärarna. 
 
Lärare C: “När man ska sätta betyg i årskurs 6, då ska man ju gå igenom om du inte har 

satt punkt i din berättelse på svenska till exempel. Om du missar punkter i ditt skrivande, ja då 
har du inte ens fått D. Så att om dina punkter fattas och du kan en massa annat, då ska du 
egentligen ha F. Jag menar vad är det då?”. 

Positiva(uppfattningar(
Resultatet av de positiva uppfattningar som lärarna redovisar i intervjuerna, angående det mål- 
och kriterierelaterade betygssystemet, sammanfaller delvis med hur det normrelaterade 
betygssystemet uppfattades. D.v.s. de positiva uppfattningarna skulle ha varit fler om 
systemet fungerade. 

 
Lärare C: “Ja, om det fungerade skulle jag kunna se fördelar, om det gick att få det att 

funka, vilket jag inte tror en sekund på”: 
 
Här relaterar läraren dock främst till den svåra tolkningen av kriterierna och 

bedömningen. Lärarna har olika uppfattningar om det mål- och kriterierelaterade 
betygssystemet, men alla ser någon fördel med det. Framförallt anser lärarna att det är positivt 
att kunna förutsäga för eleverna vad de bör kunna för att få ett visst betyg. Att eleverna i 
förväg vet och är upplysta om vad de ska prestera för att nå ett visst betygssteg – och att 
betyget inte beror eller står i förhållande till vad andra elever får för betyg. 

 
Lärare A: “Det är förutsägbart, du kan i förväg berätta för eleverna vad som kommer att 

krävas för ett visst betyg. Det har ingen betydelse hur duktiga elever som ingår i gruppen, det 
drabbar ingen. Uppfyller man kriterierna, når man målet så får man betyget, om det så är hela 
klassen”. 
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Utifrån detta uppfattar lärarna det mål- och kriterierelaterade betygssystemet som mer 
rättvist än det normrelaterade. Lärarna uttrycker också att bedömningen pågår under ett längre 
tidsspann – och att eleverna därför inte behöver få sämre betyg för att de har en dålig dag. 

 
Lärare E nämner att det är positivt att kunna se eleverna mer. Han fortsätter: “Så det 

gäller att vara tydlig. Jag måste vara tydlig med eleverna hela tiden [...] och det är ju också bra 
för både mig och eleverna att till momenten redogöra för målen och se vad de ska nå och de 
allra flesta når de här målen”. 

 
Lärare C nämner att förskjutningen från mer faktabaserad kunskap, till mera kvalitativa 

kunskaper, som t.ex. att kunna se sammanhang och uttrycka förståelse är positivt med det 
mål- och kriterierelaterade betygssystemet. Lärare B är dock mer kritisk till detta, eftersom 
han inte anser att eleverna är tillräckligt mogna i mellanstadiet för att uppfylla dessa krav. Det 
råder så delade meningar bland lärarna. Sammanfattningsvis kan sägas att det mål- och 
kriterierelaterade systemets största fördelar, enligt de intervjuade lärarna, är dess 
förutsägbarhet – detta ska du uppnå för att få ett visst betyg. Rättvisetänket, att alla oberoende 
av varandras resultat, kan få ett betyg och att eleven bedöms kontinuerligt under ett längre 
tidsspann och eleven synliggör mer för läraren. 

 
Lärare A avslutar: “Men annars är jag väldigt förtjust i det här med fasta mål, som man 

ska jobba mot. Främst för att ungarna vet vad som gäller... om man sköter det rätt som man 
ska.”  

 
Det andra temat som tagits upp i studien är: funktion/förståelse för det nya 

betygssystemet (mål- och kriterierelaterade), vilket även det delats upp i två underrubriker 
(teman) som är: Hur upplevdes övergången mellan de olika systemen (normrelaterat – mål- 
och kriterierelaterat) och oförändrat/förändrat arbetssätt. 

Funktion/förståelse)för)det)nya)betygssystemet))

Hur)upplevdes)övergången)mellan)de)olika)systemen)(Normrelaterat?Mål)och)

kriterierelaterat)?)

Olika uppfattningar råder bland de intervjuande lärarna, om övergången till ett nytt system, 
implementeringen och förståelse av det nya systemet. Lärare C ansåg sig inte ha någon 
uppfattning, då hon vid tillfället för övergången inte satte betyg. Majoriteten av lärarna ansåg 
dock att implementering och övergång skedde på ett undermåligt sätt. Fortbildningen var 
dålig och inte särskilt omfattande. 

 
Lärare B: “Jag och Lena var på en utbildning för hela kommunen i två dagar... Men det 

blev vi ju egentligen inte så mycket klokare av”. 
 
Lärare D och E försvarar den dåliga utbildningen och informationen med att det alltid är 

svårt att byta betygssystem, oavsett hur mycket hjälp man får. Lärare E menar att det är ett 
stort steg att byta system – och att det tar flera år att lära sig. 
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Lärare E: “När man backar tillbaka de här åren som jag har jobbat med de olika 
betygssystemen så är det ju, tycker jag, man blir liksom inkörd på ett sätt att vara. Att man ser 
eleverna på olika sätt. Så kommer det en ny läroplan som säger helt andra saker, då tar det ett 
tag. Det tar tid att lära om. Att lära om sig själv, att se med andra ögon, det är jättesvårt [...] 
och det var faktiskt jobbigt, alltså det var jobbigt att tänka i två skolor så att säga”. 

 
Lärare D kommenterar samma sak – och tror att lärare hade svårt att förstå och 

tillgodogöra sig det nya systemet. Lärare B tillägger att det ofta blir så när ett nytt 
betygssystem ska införas och fungera så snabbt. Lärarna är relativt eniga om att ett nytt 
betygssystem tar tid att genomföra – och att förändringen förväntades gå snabbare än den 
gjorde. Lärare A menar att det redan från övergången till det nya systemet uppstod 
missuppfattningar. Hon menar att missförstånd alltid uppkommer vid byte av system. Hon 
exemplifierar: 

 
“En elev som får A i sexan får kanske knappt godkänt i sjuan, därför att lärarna ställde 

kraven mot målen på vårterminen i nian – och det har ju aldrig varit meningen. Men vi hade 
fruktansvärda diskussioner om det här på rektorsområdet”. 

 
Sammanfattningsvis rådde det både delade meningar och samstämmighet bland de 

intervjuade lärarna, om hur övergången varit. Men få tyckte att den var helt bra och 
majoriteten upplevde det som svårt att förstå och tillämpa systemet på så kort tid. 

 
Lärare E avslutar: “Det tycker jag väl, att vi fick hjälp, men det är ju svårt ändå. Det är 

inte bara, utan det är just den där omställningen. Men så är det ju, det var ju bara att göra det”. 

Oförändrat/förändrat)bedömningssätt)

Trots att det nya betygssystemet (mål- och kriterierelaterade) krävde ett nytt sätt att tänka och 
bedöma ser det olika ut hur de intervjuade lärarna anammat detta tankesätt. Två av lärarna (D 
och E) menar (en hoppas) att de förändrat sitt tankesätt i grunden. Som vi såg i förra temat, 
tycker de att det varit en svår omställning, som kräver ett helt nytt tankesätt. 

 
Lärare D: “Jag hoppas väl litet grand i alla fall, att jag förändrat mitt tänk. För jag tycker 

ju att det, det är ju det mest rättvisa att man utgår från kriterierna, hur mycket de lärt sig. Men 
man lär sig så länge man håller på och lever... och har elever”. 

 
Lärare E: “Ja, hela tänket har förändrats för mig... så det är ju en utmaning att byta 

betygssystem. Man kan inte längre göra som förut... vilket kanske är bra, men en utmaning är 
det!”. 

 
Lärare A anser att hon haft detta “nya” sätt att bedöma och tänka under hela sitt 

yrkesverksamma liv. Hon menar att hon delvis hade de grundvärderingar som det mål- och 
kriterierelaterade betygssystemet vilar på redan innan det infördes, d.v.s. redan under det 
normativa betygssystemet. Men hon tillägger: ”Största skillnaden för mig som lärare med det 
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här nya målrelaterade betygssystemet och bedömningssystemet har ändå inte varit själva 
betygsättningsprocessen, utan det har varit planeringen av arbetet”.  

 
Två lärare (B och C) anser sig inte gjort någon som helst förändring i sin 

bedömningspraktik efter systemskiftet, utan bedömer som de alltid har gjort – d.v.s. delvis 
som de gjorde i det normrelaterade betygssystemet. 

 
Lärare B: “Jag bedömer som jag alltid har gjort, efter gamla systemet om du så vill. Jag 

tycker det gamla var bättre... fast jag vet inte... det är väl ingen större skillnad för mig”. 
 
Lärare C: “Inte ett dugg har jag förändrat min bedömning. Det är bara det att det heter 

något annat. Utan det är ju mitt, om jag nu har nåt, sunda förnuft”. 
 
Resultatet påvisar att inte alla lärare hade ändrat sitt sätt att tänka efter det nya 

betygssystemets kriterier och de som hade gjort det upplevde det som en svår och omvälvande 
process.  

 
Tredje temat som redogör för resultatet av studien är uppfattningar om hur 

lärande/kunskapssyn/bedömning påverkas av de två olika betygssystemen. Underrubriker är 
lärande/kunskapssyn/bedömning utifrån det normativa betygssystemet och 
lärande/kunskapssyn/bedömning utifrån det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. 

Uppfattningar)om)hur)lärande/kunskapssyn/bedömning)påverkas)av)de)två)

olika)systemen)

Lärande/kunskapssyn/bedömning)utifrån)det)normrelaterade)betygssystemet)

Två lärare (B och C), samma lärare som inte förändrat sin bedömningspraktik i det nya mål- 
och kriterierelaterade betygssystemet, hävdade att lärande, kunskapssyn och bedömning inte 
påverkades av betygssystemen. 

 
Lärare C. “Alltså, jag tror inte det påverkas av vilket system det är. Det är helt andra 

faktorer som styr” 
 
Ur aspekten, hur lärandet påverkas av det normativa betygssystemet, framkom dock 

åsikter om att faktaproduceringen och utantillinlärningen kunde hämma lärandet – och 
framför allt minska motivationen för eleverna att lära sig. Lärare A anser att systemet inte 
främjar lärande, det utgick allt för mycket från kunskaper. 

 
Lärare A: “När man hade kursplaner, men det var ju mer kursplaner än elevens lärande, 

som styrde planeringen av undervisningen. Nu...är ju...finns ju inte de här begränsningar i vad 
man får använda för stoff för att...så det har blivit väldigt annorlunda”. 

 
Lärare A, D och E är relativt överens om att faktarabbel och inte uttalade kunskapskrav 

påverkade lärandet negativt. 
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Lärare A: “Alltså när jag började jobba så var det ju mest faktakunskaper. Man la en 

oerhörd tyngd på faktakunskaper. Det påverkade lärandet”. 
 
I fråga om kunskapssyn rådde divergerande uppfattningar bland lärarna. Lärare E 

menade att det framförallt är samhällsförändringarna som påverkat kunskapssynen. 
 
Lärare E: “Kunskapssynen var annorlunda för att den följer med samhället. Samhällets 

förändringar förändrar också kunskapssynen. Samhället såg inte ut nu som då... och man 
mätte inte i mål, kriterier...förmågor...inte så mycket kvalitet. Mest isolerade kunskaper mätte 
man...utantillkunskaper och så. 

 
Lärare D ansåg att kunskapssynen som rådde då, gjorde det enklare att vara lärare – och 

både enklare och svårare att vara elev. 
 
Lärare D: “Eleverna var inte lika medvetna då, tror jag, om synen på kunskap. Idag vet 

de ju om kriterier och mål, sånt tror jag inte eleverna... ja, de visste inte om olika kvaliteter i 
kunskaper – som vi mäter nu”. 

 
Lärarna tyckte, huvudsakligen, att frågan var svår – vilket gjorde att de ofta halkade in 

på andra frågor i sitt svar. Sammantaget kan det dock sägas, att lärarna tyckte det var främst 
andra faktorer som styrde kunskapssynen, än betygssystemet. Vid bedömning gavs en klarare 
bild. Mertalet lärare menade att bedömningen var mer summativ, d.v.s. utgick från prov och 
enskilda provtillfällen i det normrelaterade betygssystemet. 

 
Lärare A: “Bedömning skedde i det gamla systemet, som jag sagt tidigare, ofta i form 

av prov där man då utvärderade kunskaperna”. 
 
Positiva aspekter med bedömningen i det normrelaterade betygssystemet, nämns av 

lärare D, som att det inte uppdelades, som ofta nu, med ämneslärare på mellanstadiet, utan en 
lärare bedömde i alla ämnen. Lärare B nämner att bedömningarna var betydligt enklare för 
lärare att utföra i detta system – och lärare E är inne på samma linje. 

 
Lärare E: “I det gamla systemet kunde du göra din bedömning med prov och det var 

kanske negativt för eleven, men lärarna hade en lättare arbetsbörda vid bedömningarna i det 
gamla systemet”. 

Lärande/kunskapssyn/bedömning)utifrån)det)mål?)och)kriterierelaterade)

betygssystemet)

Majoriteten lärare var positivt inställda till hur lärande påverkades av det mål- och 
kriterierelaterade betygssystemet. Lärare A och E hade särskilda åsikter. Där lärare A tar upp 
fördelen med det formativa bedömningssättet och lärare E påtalar elevens trygghet i lärandet, 
med detta system. 
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Lärare A: “Det mål- och kriterierelaterade systemet ser jag som en del av elevens 
lärande. Det stärker elevens lärande genom att vara tydligt och bedömningen är formativ. 
Eleverna vet hela tiden var de står och vad som fattas”. 

 
Lärare E: “Systemet innebär trygghet i lärandet, det är klart uttalat vad du ska kunna, 

därför motiveras eleverna till lärande”. 
 
Mest påtagligt var att majoriteten av lärarna tyckte att systemet var tydligt i sina uttalade 

kunskapskrav och därför främjade lärandet för eleverna. Samma svårigheter som frågan om 
kunskapssyn i det normrelaterade betygssystemet infann sig även här. Lärarna hade svårt att 
ge något svar. 

 
Lärare E menar dock: “Målet är nu att se orsak och sammanhang – och det här 

betygssystemet tvingar fram ett sådant synsätt”. 
 
Lärare E fortsätter med att påtala att eleverna får ett förändrat synsätt och en förändrad 

kunskapssyn, när de kommer upp i högstadiet, som delvis beror på betygssystemet, men även 
andra faktorer t.ex. mognad. Lärare D tycker att kunskapssynen är paradoxal i det nya 
betygssystemet. 

 
Lärare D: “Man talar om helhetssyn som en av de viktigaste faktorerna – och ändå 

fragmentiseras undervisningen. Jag menar man snuttifierar med ämneslärare redan på 
mellanstadiet. Det är ingen bra kunskapssyn, tycker jag”. 

 
Lärarna tycker dock, i majoritet, att kunskapssynen är mer tydligt uttalad i detta 

betygssystem, än i det normrelaterade betygssystemet. Bedömningen anses vara förflyttad 
från summativ bedömning till ett formativt bedömningssätt. Något som de upplever positivt. 
Lärarna kan bedöma eleverna fortlöpande och visa eleven vad den behöver göra för att 
komma vidare mot målen. 

 
Lärare A: “Eftersom det nya systemet bygger så mycket på förmågor... så har ju 

bedömningsgrunden svängt, så att det är väldigt litet summativ bedömning och mycket mer 
formativ bedömning, vilket jag upplever som alldeles utmärkt”. 

 
Lärare E omtalar den ökade arbetsbördan för lärare, som detta system innebär. 
 
Lärare E: “Det innebär mer arbete för lärarna att göra bedömning och att göra 

bedömning möjlig. Sjuka och ovilliga elever ska kunna bedömas om och om och om igen. 
Hur många gånger som helst, vilket betyder merjobb... du måste ställa upp med nya banor, 
nya stationer...och det kräver mer”. 

 
Det finns alltså, bland de intervjuade lärarna, både för- och nackdelar med det mål- och 

kriterierelaterade betygssystemet, både för lärare och elever. 
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Sammanfattande)diskussion)och)analys)

!

I min resultatdiskussion kommer jag att diskutera, värdera och analysera resultatet utifrån den 
forskning som finns i studiens litteraturgenomgång samt förhållandet mellan syfte, 
frågeställningar och resultat. 

Resultatdiskussion)

I min diskussion diskuteras resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar samt mot 
tidigare forskning som redovisats i bakgrunden. Studiens syfte att undersöka lärares 
uppfattningar och analys av betygssystemen, har kommit fram i resultatet, där lärarnas olika 
uppfattningar om det normrelaterade och mål- och kriterierelaterade betygssystemen klart 
framgår. Frågeställningarna besvaras i resultatet. Lärarnas uppfattningar var allt från klara och 
tydliga till mer vaga och osäkra. I det första temat besvaras frågeställningen om för- och 
nackdelar med systemet och i det tredje temat besvaras frågeställningen om betygssystemens 
påverkan på betyg och bedömning. I likhet med Andersson (1991) fastslår några av lärarna att 
betygssystemet är underordnat – och inte påverkar betyg och bedömning i någon större 
utsträckning (ibid.). De menar att betygen och bedömningen styrs av andra faktorer, såsom 
former av bedömning (summativ, formativ) och läroplan etc. Denna uppfattning kan ses som 
relativt provokativ, med tanke på hur mycket arbete som lagts ner på utformningen av ett nytt 
betygssystem, för att underlätta en rättvis bedömning och likvärdiga betyg – och för att hjälpa 
lärare vid olika bedömningar och vid betygsättning. Både Andersson och dessa lärare kommer 
fram till att det är egalt vilket betygssystem som tillämpas.  

Selghed (2004) påpekar i sin avhandling att vissa lärare heller inte tillämpade det nya 
systemet när han gjorde sin undersökning, utan fortfarande använde sig av det normativa 
betygssystemets principer, som bl.a. styrdes av kvantitativ i stället för kvalitativ bedömning. I 
resultatet av denna studie framgår att några lärare, 12 år efter Selgheds (2004) undersökning, 
fortfarande säger sig tillämpa delar av det normativa betygssystemet – och att de inte valt att 
förändra sin bedömningspraktik efter det nya systemets normer. Det går inte att dra för stora 
slutsatser av detta, i denna lilla undersökning, men vi kan se en viss tendens. Alla lärare har 
inte ändrat sin bedömningspraktik och sitt tänkande kring bedömning utan, i likhet med 
Selgheds (2004) uppfattning, bedömer de efter principer som tidigare betygssystem 
förespråkat. Anledningarna till detta kan vara flera. Enligt min uppfattning kan det bero på 
bl.a. följande faktorer: bekvämlighetsskäl, svårt att förstå det nya systemet eller vägran att 
godta de principer som det mål- och kriterierelaterade betygssystemet vilar på. Man måste 
också se det i perspektivet att majoriteten av lärare hävdade att de omprövat sin 
bedömningspraktik i grunden, sedan det mål- och kriterierelaterade betygssystemet införts. 
Däremot menar lärarna, i likhet med Selghed (2004), Åsén (2013) och Tholin (2006) att det 
mål- och kriterierelaterade betygssystemet är svårförståeligt – och att det i hög grad har 
misstolkats av lärarna. Framförallt problemet att tolka det nya systemets kriterier, påpekas av 
lärare. 

En lärare nämner också att det normrelaterade systemet också missförstods. Tholin 
(2006) påpekar att detta var något som myndigheterna vid tillämpning av båda 
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betygssystemen ansåg; att lärarna missförstått betygssystemen. Selghed (2004) och Tholin 
(2006) anser att svårigheterna för lärare att förstå systemet, istället berodde på dåliga direktiv 
och bristfällig fortbildning för lärare, när det mål- och kriterierelaterade betygssystemet 
infördes. Resultatet visar att lärare i studien till stor del håller med om denna aspekt. De 
menar också att fortbildningen och själva implementeringen av systemet hade brister. Några 
menar dock, till skillnad från Selghed och Tholin, att de fått tillräckligt med hjälp men att 
systemet ändå varit svårt att förstå och tillämpa. Försiktiga slutsatser kan dras av detta, att 
systemet är svårförståeligt och att svårigheterna finns inbyggda i själva systemet. Enligt 
lärarna är det inte endast brist på hjälp att lära in systemet – utan att det är ett mycket svårt 
och svårtolkat system. Här ser vi att orsakerna till systemets brister, 12 år efter Selgheds 
(2004) undersökning, inte enbart läggs på brister vid systemets införande och bristfälliga 
instruktioner om hur systemet skulle hanteras. Vid positiva och negativa aspekter med de 
olika betygssystemen, är lärarna både samstämmiga med forskningen samtidigt som de 
uttrycker andra meningar än den forskning som undersökts i denna studie, kommit fram till.  

Det normrelaterade betygssystemet uppfattades av lärarna som orättvist – och som 
tidigare nämnts missförstått av de lärare som praktiserade det och bristande förståelse för 
systemet. Andersson relaterar till SÖ:s rapport om systemet, där det sägs att informationen av 
och principerna för normrelaterat betygssystem utsattes för kritik, vilket också bidrog till att 
systemet avskaffades. Samstämmighet råder här mellan lärare och forskning. Flertalet lärare 
nämnde dock, att en positiv aspekt med det normrelaterade betygssystemet var att ingen fick 
underkänt. Alla hade ett godkänt betyg, även om det bestod av en etta. I det mål- och 
kriterierelaterade betygssystemet står betyget F för underkänt. I de tidigare 
bedömningsstegen, kunde eleven få icke godkänt (MVG, VG, G, IG). Denna positiva aspekt 
har inte hittats i forskningen för studien. I omdömena om det mål- och kriterierelaterade 
betygssystemet stämmer, som vi tidigare diskuterat, de negativa uppfattningarna överens med 
forskningen. Framförallt bristen på förståelse för systemet, systemets bristande vid införande 
och lärarnas svårighet att förstå systemet. 

En positiv uppfattning, som flera lärare nämnde, var att systemet var förutsägbart för 
eleverna och att lärarna, med kriteriernas hjälp, kunde visa exakt vad eleven skulle kunna för 
att få ett visst betyg. Detta har inte heller nämnts i forskningen som undersökts. Anledningen 
till att vissa uppfattningar inte finns med i forskningen, anser jag vara tidsaspekten. Den 
största andelen forskning som gjorts och som tagits med i denna studie, är ca 10 år gammal. 
Det finns litet forskning som är av nyare dato. Forskning kring den betygsstege som kom i 
samband med den nya läroplanen 2011, är knapp, för att inte säga obefintlig. Den ligger ännu 
för nära i tiden för att någon större forskning ska ha hunnit bedrivas. Därav, tror jag, 
tendensen är att lärarna har till viss del annorlunda uppfattning om systemen – och kan lägga 
till fler aspekter, än vad forskningen kunnat göra. De bedömer systemen utifrån var vi står 
idag. Därför, anser jag, vidare forskning som ytterst viktig i detta ämne. 

Att dra slutsatser av denna ringa studie är inte tillrådligt. Till det är studien alltför liten, 
och det är allt för få informanter, för att kunna säga något definitivt. Jag har i stället valt att se 
vissa tendenser. I vidare forskning, ser jag det som intressant att göra större studier om hur det 
mål- och kriterierelaterade betygssystemet och bedömningar ser ut i dagens perspektiv – drygt 
två decennier sedan de infördes. 
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Metoddiskussion)

Valet av metod, kvalitativ intervjumetod, ter sig som ett bra val. Observationer och enkäter 
hade inte gett samma nyanserade bild av informanternas uppfattning om de olika 
betygssystemen. Reliabiliteten är dock tveksam, eftersom det inte endast förekommer hög 
standardisering och att människor inte är statiska – utan varierar i sina åsikter från tillfälle till 
tillfälle och mellan olika människor (Trost, 2005). Resultatet kunde alltså ha varierat, även om 
studien utfördes på exakt samma sätt. Svaren kan bli olika varje gång frågorna ställs (ibid.). 
Validiteten kan dock ses som relativt hög. Syfte och frågeställningar korrelerar med 
intervjufrågor och resultat. Svårigheten att nå hög reliabilitet och validitet i en kvalitativ 
studie beror på att dessa begrepp utgår från kvantitativa studier (ibid.). På så sätt blir det svårt 
att mäta dessa begrepp vid en kvalitativ studie. Begreppsvaliditet (ibid.) i studien blir att 
ifrågasätta om studiens resultat blivit densamma som nu för frågeställaren, som när studien 
påbörjades. 

Att undersöka ett system som avvecklats för så länge sedan, medför risker. 
Retrospektiva frågor är, som tidigare nämnts, vanskliga och i detta fall upplevdes att 
informanterna hade svårt att minnas. Det kan ha påverkat resultatet. Kunskapen hos 
frågeställaren ökar i takt med studiens gång – och man upptäcker saker som utgör svårigheter 
och hinder. Studieguiden kunde varit mer öppen, för i resultatet fick studien många statiska 
svar. Att undersöka uppfattningar om betygssystemen gör att man lätt riktar in sig på formalia 
- och tar andras vanliga och upprepade uppfattningar som sina egna. Kanske hade studien 
blivit mer intressant och lämpat sig mer som kvalitativ studie, om syftet riktas mer mot 
bedömning och syn på betyg. Resultatet anser jag dock har inbyggda svårigheter, så som 
retrospektiva frågor och invanda uppfattningar och föreställningar. Vissa resultat sticker dock 
ut – och därför tycker jag studien var värd att göras. 
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Bilagor)

Bilaga)1)–)intervjufrågor)

¤ Vad anser du är för- och nackdelar med: 

A) Det normrelaterade (relativa) betygssystemet. 

B) Det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. 

 

¤ Hur upplevde du övergången mellan betygssystemen? Problem? Möjligheter? 

 

¤ Berätta litet om din bedömningspraktik. Hur tänkte du i de olika systemen? Hur har ditt sätt 
att bedöma förändrats i och med betygssystems-skiftet? 

 

¤ Hur tror du att de olika betygssystemen påverkar: 

A) Lärande? 

B) Bedömning? 

C) Kunskapssyn? 

D) Undervisning? 

 

¤ Hur anser du att betyg i allmänhet påverkar elevens lärande och undervisningen? 

!
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