
Betygen i praktiken
– lärares och arbetsgivares syn på betyg

Gunilla Djuvfeldt och Ingemar Wedman

CREATIVE MEDIA LAB
university of gävle





Betygen i  prakt iken
– lärares och arbetsgivares syn på betyg



Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet CML Assessment, med fi nansiering 
från EUs strukturfonder, programmet Mål 2 Norra, Högskolan i Gävle och Gävle kommun.



Gunilla Djuvfelt och Ingemar Wedman

Medförfattare
Christer Andersson, Björn Ansnes, Torleif  Bakke, Anders Bastbacken, 
Eva Berglund-Flodén, Britt Bergström, Kjell Björk, Ruth Björling-Eriksson, 
Brittmarie Byström, Britt-Marie Carlberg, Gunilla Djuvfeldt, Britt-Inger 
Dobbrown, Erica Embretsen, Pia Enocson, Anna-Karin Fredriksson, Karin 
Fjäll, Britt-Marie Forsman, Liz Gyhlesten-Nord, Sören Hector, Elisabet 
Hedman-Lind, Pernilla Holmström, Ann-Britt Hådell, Magnus Isaksson, 
Katarina Ivarsson, Monica Isberg, Maria Jernberg, Karin Jonsson, Maria 
Jonsson, Paul Jonsson, Torsten Jonsson, Maj-Britt Karlsson, Karin 
Langenheim, Karin Lenneby, Anders Liljemark, Johanna Linder, Roine 
Lindgren, Anna Ljusteräng, Helena Lindström, William Males, Elisabeth 
Mickelsson, Birgitta Mobacke, Lena Mårtensson, Eva Nordström, Ola 
Norrman Eriksson, Jan Odelstad, Gunilla Olsson, Sofi a Persson, Ulla 
Plahn-Vestling, Anders Ringård, Alan Shima, Markus Stoor, Tom Storkull, 
Stefan Sonefors, Elisabeth Stenquist, Anders Sundström, Patrik Sörqvist, 
Johanna Tranevall, Samuel Unger, Anders Wahlstedt, Susanne Vesterinen, 
Mauchehr Vosough, Göran Wänglöf, Hans Wigö

Betygen i praktiken

- lärares och arbetsgivares syn på betyg





 Förord 7

 1 Betyg sett med lärares ögon 9 

 2 Betygen idag, våren 2007 13
 Förskolan – gymnasieskolan 13

 3 Lärares syn på betyg och bedömning 17
 Det målrelaterade betygssystemets för- och nackdelar  17
 Kursmålen 19
 Betygssättning  23
 Tankar om betygssättning och bedömning  24
 Betygens funktion   27
 När ska betyg egentligen ges?  30
 Hur bör betygen sättas? 32
 Betygen som urvalsinstrument 39
 Hur kan det bli en förändring till ett rättvist betygssystem? 40

 4 Betygsstatistik 43
 Jämförelser mellan ämnen 43
 Genusskillnader  49
 Skillnader mellan nationella prov och slutbetyg i kärnämnen 55
 Betygsinfl ation 57
 Födelsemånadens påverkan på uppnådda resultat 65

 5 Arbetsgivares syn på betyg och betygens roll vid anställning 67
 Betyg är viktiga för att visa slutförd utbildning, och enskilda betyg 
 kan vara/är av betydelse 67
 Betyg är viktiga för att visa slutförd utbildning, men enskilda betyg 
 har inte någon stor betydelse 77
 Betyg har ingen betydelse, däremot personligheten 85

 6 Diskussion 91

 Bilaga 
 Kursuppgifter i Betyg och bedömning A, 5 p 96

Innehåll





7

Förord

Betyg och betygsättning är namnet på en kurs som har givits vid 
Högskolan i Gävle sedan 2006. Kursen är på fem poäng och har 
lockat lärare och skolledare att delta. Under kursen har deltagarna 
fått genomföra ett antal specialuppgifter, som lämnats in skriftligt 
och som utgjort en viktig del av diskussionen om betyg och 
betygssättning. 

I bearbetad form redovisas dessa arbeten i denna bok. Samtliga 
exempel har hämtats från de lärare och skolledare som deltagit 
i kurserna. Alla personer som har medverkat med uppgifter, 
och som därmed bidragit till bokens innehåll, har tillfrågats om 
att få nyttja deras tankar och arbeten på följande sätt och för 
detta ändamål. De fi nns alla namngivna i bokstavsordning som 
medförfattare till boken. 

Huvudarbetet av den sammanställning som skett här har Gunilla 
Djuvfeldt ansvarat för. Hon är nybliven lärare i matematik och 
NO, och har lagt ned ett betydande arbete på granskning och 
sammanställning. I korthet har hon lagt ned ett imponerande arbete
som vi alla nu kan dra nytta av.

Boken är i hög grad aktuell och speglar ganska väl många lärares 
tankar och åsikter om betyg och betygsättning. I den meningen 
kanske man kan säga att boken är en ”up-to-date” version av vad 
lärare tycker och tänker om betyg och betygssättning.

Gävle i maj 2007
Ingemar Wedman
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1

Betyg sett med lärares ögon

Betyg tycks vara en evig fråga. Det var också titeln på en bok som publicerades 
1983 via Skolöverstyrelsen (Wedman, 1983)1. Samma omdöme tycks även 
gälla idag efter ytterligare 25 år. Det fi nns många synpunkter och många har 
åsikter i betygsfrågan. Betygen rymmer många delfrågor. Några av dem är 
exempelvis när de ska ges, vilka skalor som ska användas och hur de ska göras 
likvärdiga. Dessa och andra frågor får en belysning i denna bok. Här är det 
nästan uteslutande lärare i det svenska skolsystemet som kommer till tals. Med 
skolsystem avses alla former från förskola till högskola. 
 Man kan kanske hävda att rapporten inte är vetenskaplig, eftersom 
traditionella vetenskapliga referenser saknas. Vi är emellertid av en annan 
uppfattning. I boken kommer såväl lärare som det så kallade fältet till tals och 
ger synpunkter på hur betygen används och hur de uppfattas av lärare, elever, 
skolledare och arbetsgivare. Sådana synpunkter och tankar är viktiga att känna 
till om man vill förstå betyg och betygssättning också vetenskapligt.
 Det fi nns dock anledning att påpeka att under de senaste tio åren har det 
skett ett uppsving på den traditionellt vetenskapliga arenan om betyg och 
betygssättning. Ett fl ertal avhandlingar har presenterats. Vi namnger dem här 
för vidare läsning:

 Helena Korp (2006)/ Lika chanser i gymnasiet?: En studie om betyg, 
 nationella prov och social reproduktion

 Christian Lundahl (2006)/ Viljan att veta vad andra vet:    
 Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola

 Bengt Selghed (2004)/ Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara   
 betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen

 Jörgen Tholin, lic. avhandling (2003)/ En roliger dans? Svenska 
 skolors första tolkning av innebörden i lokala betygskriterier i 
 tre ämnen för skolår 8

 Jörgen Tholin, doktorsavhandling (2006)/ Att klara sig i ökänd natur: 
 En studie av betyg och betygskriterier -historiska betingelser och 
 implementering av ett nytt system

 Christina Wikström (2005)/ Criterion-referenced measurement for 
 educational evaluation and selection

1
 Wedman, I. (1983). Den eviga betygsfrågan. Utbildningsforskning FOUrapport 48, Skolöverstyrelsen.
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I denna bok behandlas betygen i en vid bemärkelse, refl ektioner görs över 
många frågor som tas upp. Grunden för boken är uteslutande uppgifter 
genomförda under tre 5-p kurser i ”Betyg och bedömning” vid Högskolan i 
Gävle, varav den första genomfördes vårterminen 2006. I samtliga av dessa 
kurser har lika uppgifter ingått mellan de fyra träffarna, och det är utdrag ur 
dessa som redovisas i boken. 
 Vad fi nns då att säga om innehållet? Som redan antytts fi nns frågor som 
berör många elever och ibland på lite olika sätt. Den grundläggande frågan om 
målrelaterad betygssättning fi nns kommenterad och vi kan konstatera att just 
det avstampet inte är särskilt enkelt. Selgheds (2004) och Tholins (2003, 2006) 
avhandlingar (se ovan) får en intressant ”fältbelysning” av dessa medförfattares 
åsikter.
 Målrelaterad betygssättning bygger på tanken att betyg ska sättas efter vad 
eleverna kan och inget annat. Den tanken har varit vägledande sedan 1970 
då Skolöverstyrelsen publicerade en bok om det relativa betygssystemet 
och föreslog med denna bok en riktning mot målrelaterad betygssättning 
(Skolöverstyrelsen, 1970)2.  Det blev inte så, trots att fl era statliga utredningar 
efter 1970 föreslog en förändring av det relativa betygssystemet, och trots att 
vi under denna tid hade såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. 
Skälet till att det inte togs något beslut om en förändring av det relativa 
betygssystemet, var att man då inte ansåg sig kunna garantera en likvärdig 
bedömning vid urval till vidare studier. 
 Argumentet om urval ”löstes” 1994, då regeringen beslutade om införandet 
av ett målrelaterat betygssystem, det vill säga det system vi har idag. Av någon 
anledning lämnade regeringen, och uppenbarligen med stöd av riksdagen, de 
tidigare argumenten mot att avskaffa det relativa betygssystemet och ersätta det 
med ett målrelaterat betygssystem. Det riktigt nya var att man samtidigt sa att 
det målrelaterade betygssystemet skulle användas för urval (se även Wedman, 
2003)3 . Kritiken mot ett målrelaterat betygssystem för urval bortsåg man ifrån 
och bestämde helt enkelt att det skulle användas för urval. Det stred mot den 
utredning som 1990 föregick den faktiska omarbetningen till ett målrelaterat 
betygssystem. I denna utredning föreslogs ett målrelaterat betygssystem, men 
som inte skulle användas för urval.
 Skälet för att hysa tveksamheter till det målrelaterade betygssystemet och 
dess möjligheter att åstadkomma en likvärdig betygssättning är ganska enkelt. 
Läroplan och andra dokument ska i slutänden tolkas av den enskilde läraren och 
dennes skola. Det är inte nödvändigt med några större vetenskapliga studier, 
för att inse att i denna tolkning kommer olika saker att premieras och föras fram 
som viktiga. Därmed är grunden lagd för en icke-likvärdig betygssättning, och 
tankar om det fi nns väl illustrerade i denna bok. På denna punkt rekommenderas 
även särskilt Jörgen Tholins och Bengt Selgheds doktorsavhandlingar (Tholin, 
2003, 2006; Selghed 2004).
 

2 Skolöverstyrelsen (1970). Betygsättning i grundskolan och gymnasieskolan.
3 Wedman,I.(2003) ”Från skallmätning till VG. Om skolans betyg”. I: Selander, S. (red.): Kobran, nallen och majjen. 
Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Myndigheten för skolutveckling, Forskning i fokus, nr 12.
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En rad andra frågor uppmärksammas i boken, en sådan är innehållet i dagens 
betyg. Enligt utgångspunkterna ska de innehålla kunskaper i relation till 
läroplan. Vi inser efter att ha tagit del av mångas synpunkter att också annat 
ingår. Det är inte konstigt, men fel. Vi får allmänt räkna med att fl it och att hålla 
tider är delar av de ingredienser som ingår i en bedömning från lärarnas sida. 
Men på vilket sätt vet vi inte. Ett grundläggande råd till eleverna är att vara hel 
och ren, samt att visa på ett intresse och anpassa sig till skolans klocka.
 Med statistik kan mycket sägas. Medförfattarna till boken har lagt fram 
en vid och omfattande statistik från fl era olika skolor, såväl i regionalt som 
nationellt avseende. Det man slås av är det vi alla känner till idag, nämligen att 
många elever har underkända resultat i ett eller fl era ämnen på grundskolenivå. 
Det känns som att något måste göras för att kunna undvika detta fortsättningsvis, 
eller åtminstone till en del undvika. Vårt intryck är att lärarna lägger ned ett 
mycket stort och betydande arbete på att fi nna modeller för att stödja den 
enskilde eleven med särskilda planer som diskuteras, både med eleverna och 
med dennes närstående. Det förefaller vara uppenbart att lärarna behöver hjälp, 
för att hinna med både undervisning och att vara ett starkt stöd för enskilda 
elever.
 Idag är vi på väg mot en betygsättning som är ungefär densamma för 
alla nivåer. Den skalan blir troligen 7-gradig eller en form av 7-gradig skala, 
det vill säga samma skala som användes under början av 1950-talet. Då 
användes dock en skala med bokstäver. Just dessa bokstäver kommer inte att 
användas i den nya betygsskalan, men tanken är densamma. På högskolenivå 
håller den så kallade ECTS-skalan på att etableras. Den är sjugradig med två 
underkända betygssteg. När den föreslogs för högskolan blev det sagt att den 
inte var relativ men skulle ändå genomföras med fasta procentsatser för de 
olika betygen. Idag står det ”fritt” för högskolorna att använda skalan och fl era 
högskolor och universitet har tagit beslut om dess införande. Med fl er steg än 
tre, som är det vanliga i högskolan, ges utrymme för en mer precis värdering av 
studenternas kunskaper och färdigheter. Den fråga som då uppstår är vad som 
händer om dessa betyg kommer att användas för fl era olika beslut, exempelvis 
vid studenters antagning till forskarutbildning. Kommer studenterna att tyst 
acceptera det betyg de får, eller kommer de att begära förklaringar till varför 
vissa får en 4:a och andra en 5:a? Och vad kommer att hända om så blir fallet? 
Kommer det att bli krav på en annan och tydligare examination, och vad 
kommer att hända med den pedagogiska debatten om olika sätt och förfaranden 
att undervisa?
 Arbetsgivarna är en viktig del av betygsfrågan, i den meningen att de senare 
ska utvärdera elever och studenter vid anställning. Håkan Andersson skrev 1991 
en doktorsavhandling, i den framgår det att arbetsgivarna tar en väldigt liten 
hänsyn till de enskilda betygen4. De intresserar sig mera för att den som söker 

4 Andersson H (1991) Relativa betyg. Några empiriska studier och en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv.
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arbete har genomfört en viss utbildning. Detsamma tycks gälla idag, men med 
en ökad betoning av den så kallade sociala kompetensen. Många arbetsgivare 
trycker på den. Frågan är vad social kompetens betyder? Ingen tycks veta det 
med bestämdhet. En gissning man kan ha är att i detta begrepp ingår faktorer 
som; att fungera på en arbetsplats enligt de rutiner och regler som gäller på 
denna, att passa tider, att vara idog och att var ganska öppen för diskussioner 
och samspel av olika slag. Att passa tider och att vara idog kommer igen från 
diskussioner om betygens innehåll (se ovan). Tanken om social kompetens 
kommer säkerligen till uttryck vid intervjuer med de sökande. Dock vet vi inte 
på vilket sätt, och sannolikt är det heller inte självklart bland arbetsgivarna. 
 Det fi nns en aspekt som inte berörs i denna bok, och den avser framtidens 
skola när det gäller betyg och kompetensbevis. Från näringslivets håll noteras 
det idag ökade krav på allmänna kunskaper och färdigheter, medan det specifi ka 
kan ges på arbetsplatsen, om det allmänna har uppnåtts. Det ska bli intressant 
att se vad detta kommer att innebära för framtida kurs- och läroplaner för 
skolans del. 
 Det fi nns anledning att starkt understryka att de många olika problem 
som är förknippade med betyg och betygssättning inte är lärarnas fel. De har 
fått ett mycket större ansvar än tidigare och, såvitt vi förstår, genomför dessa 
uppgifter med stor noggrannhet. Att lägga ansvaret på lärarna för att de ska 
skapa en likvärdig betygssättning och samtidigt vara ett stöd för varje elev, 
verkar vara en dröm man kan ha, men samtidigt just en dröm. De måste få 
andra verktyg för sina uppgifter. De krav som idag ställs på lärarutbildningarna 
att uppmärksamma betyg och betygssättning är ett steg i denna riktning. Det är 
samtidigt förvånande att så inte har skett tidigare. 
 Boken syftar till att ge tankar och idéer om betygssättningen i det svenska 
skolsystemet. Det viktiga i framställningen är att det uteslutande är lärare som 
bidragit till underlaget, det vill säga de som har ansvar för dagens betygssättning. 
 Det fi nns hopp, men vi får nog räkna med att titeln på boken från 1982 
(Wedman, 1982) alltjämt äger sin riktighet, och kommer så att göra också i fram-
tiden.
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 2 

Betygen idag, våren 2007

Förskolan – gymnasieskolan

Det målrelaterade betygssystem som idag används i svenska skolor in-
fördes 1994 i samband med tillkomsten av de nya läroplanerna, varav den 
ena benämns som Lpo94; läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för-
skoleklassen och fritidshemmet. Den andra betecknas Lpf 94; läroplan för de
frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen. En tredje läroplan infördes något senare och avser för-
skolan; Lpfö98. 
 Läroplanerna anger värdegrunden för svenska skolor, samt de riktlinjer och 
mål som ska styra undervisningen. Målen är kvalitativa och ligger till grund 
för bedömning och betygssättning av elever. De består av två kategorier, den 
ena är uppnåendemålen vilka anger de kunskaper som skolan ansvarar för att 
eleven som lägst ska uppnå. Den andra kategorin är strävansmål, vilka utgör 
direktiv för de mål som varje skola ska sträva efter att dess elever ska nå. 
Då såväl Lpo94 som Lpf 94 enbart innehåller generella riktlinjer och mål, 
omfattas undervisningen inte av någon detaljstyrning. Däremot fastställs 
specifi ka strävansmål och uppnåendemål för varje ämne och kurs med hjälp av 
nationella styrdokument i form av kursplaner, betygskriterier och programmål. 
Dessa kurs- och programmål löper parallellt med respektive läroplans mål. Det 
fi nns däremot enbart strävansmål i Lpfö 98, och inga uppnåendemål.
 Eftersom det inte fi nns någon exakt styrning över undervisningen i vare sig 
läroplaner eller kursplaner, är innehållet i dessa fritt att tolka för varje skola 
i syfte att framställa egna lokala kursmål. Dessa kan därmed skilja från skola 
till skola, men så länge respektive skola ser till att eleverna når de nationella 
kursplanernas uppnåendemål och helst även strävansmålen, är det fritt för 
skolans lärare att planera och genomföra undervisningen. Då betygen ska 
sättas i förhållande till uppsatta nationella och lokala kursmål, innebär det att 
elevens närvaro och fl it i skolarbetet inte ska påverka betygssättningen. Ett 
undantag är dock om närvaro är en förutsättning för att kunna nå målen, vid till 
exempel olika laborationer. 
 De betygsgrader som används idag i olika utsträckning beroende på skolform 
är Godkänd (G), Väl Godkänd (VG), Mycket väl godkänd (MVG) samt IG 
(Icke godkänd). Från höstterminen 2007 kommer det att bli en viss förändring. 
Godkänd ändras då till Godkänt, ändringen gäller samtliga betygsgrader och 
avser grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. De nya benämningarna blir 
således Godkänt, Väl godkänt, Mycket väl godkänt samt Icke godkänt.
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Förskolan

Betyg ges inte till de barn som är inskrivna i förskolan. 

Grundskolan

För grundskolans del fi nns det idag nationella mål inom samtliga ämnen för 
årskurs 5 och för årskurs 9. Målen för årskurs 5 kan ses som etappmål, vilka 
bör vara avklarade för att eleverna ska kunna fortsätta sin utveckling inför 
mål att uppnå i år 9, och för att då kunna få ett slutbetyg. I specialskolan för 
hörselskadade sker avstämning av mål i stället i år 6 respektive år10.
 Betyg ges första gången höstterminen i år 8 och är tregradiga; G, VG samt 
MVG. Betyg sätts därefter terminsvis enligt lokala mål och kriterier, däremot 
sätts slutbetygen i år 9 i relation till mål enligt nationellt fastställda kriterier. 
För ett slutbetyg måste målen för såväl årskurs 5 som årskurs 9 vara uppnådda. 
Den elev som inte nått målen för G i ett ämne får inget betyg i detta, däremot 
ska då ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i ämnet bifogas 
till slutbetyget. Det fi nns i grundskolan ingen betygsgrad vilken anger eleven 
som icke godkänd (IG).
 För vart och ett av skolämnena fi nns bedömningskriterier som anger den
kunskapsnivå vilken eleven ska uppnå för respektive betygsgrad, enkelt ut-
tryckt motsvarar G uppnåelsemålen och VG samt MVG strävansmålen. Betygs-
kriterier fi nns för betygen VG och MVG, däremot inte för G. Ett högre betyg 
omfattar även de lägre. För att en elev ska kunna få ett MVG i ett ämne ska 
således han eller hon ha nått kunskaper som motsvarar såväl G, VG som 
MVG. 
 Det slutbetyg som eleven får efter vårterminen i år 9 används för att söka
till gymnasiet. De målrelaterade betygen ges då ett meritvärde inför urvals-
processen. Eftersom vissa elever har läst språkval och andra inte, har inte alla 
elever lika många ämnesbetyg. För att det ska bli en likvärdighet i uträkning av 
meritvärden, är det de 16 bästa betygen som varje elev får räkna. Vid beräkning 
av meritpoäng ger ett MVG 20 poäng, VG motsvarar 15 poäng, ett G ger 10 
poäng. För ett ämne där målen inte uppnåtts ges 0 poäng. Det är möjligt för 
en elev att söka till en nationell gymnasieutbildning även om hon eller han 
har 0 poäng i fl era ämnen i 9:ans slutbetyg. För att vara behörig måste eleven 
emellertid ha uppnått minst Godkänd i kärnämnena, det vill säga matematik, 
engelska och svenska. En elev som inte blir behörig eller inte har uppnått G i 
något eller några ämnen, har dock möjlighet att förbättra sina resultat vid det så 
kallade IV-programmet; gymnasieskolans individuella program.
 2009 planerar regeringen att införa målrelaterade betyg med början från 
och med årskurs 6, betygsskalan ska då omfatta fem godkända nivåer. Även två 
grader av IG ska införas i slutbetyget för årskurs 9. En ytterligare förändring 
är att det under 2009 ska införas nationella mål för matematik, svenska samt 
svenska som andraspråk i årskurs 3.
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Gymnasieskolan

Betygskalan inom gymnasieskolan är fyrgradig, där IG kommer som tillägg 
till de betygsgrader som även används på grundskolan; G, VG och MVG. 
Då det gäller gymnasiet fi nns såväl nationella programmål som lokala mål 
inom varje enskild kurs, och kursbetyg sätts i förhållande till dessa specifi ka 
mål. I gymnasieskolan fi nns det betygskriterier för samtliga tre godkända 
betygsgrader. Principerna för betygssättning skiljer inte mellan grundskolan och 
gymnasieskolan. En elevs kunskapsnivå bedöms således efter betygskriterierna, 
och för att ett högt betyg ska erhållas, ska även betygskriterierna för de lägre 
betygsgraderna vara uppfyllda. 
 Vid slutförd gymnasieutbildning sammanställs alla kursbetyg till ett av-
gångsbetyg, vilket eleven kan använda för att söka högre utbildningar vid 
högskola och universitet. De olika kursbetygen står i relation till hur många 
poäng respektive kurs omfattar, men är dock jämförbara. För att betygen ska få 
en rangordnande verkan vid intagningar till högre utbildning, sker en värdering 
av respektive elevs avgångsbetyg på samma sätt som sker med slutbetyget i 
årskurs 9. Det innebär att betyget MVG ger meritvärdet 20 poäng, VG motsvarar 
15 poäng, G ger 10 poäng och ett IG ger 0 poäng. Då IG fi nns som betygsgrad 
på gymnasiet kommer det därför att stå IG i avgångsbetyget, om kursmål inte 
har uppnåtts. Om det saknas underlag för bedömning på grund av hög frånvaro, 
sätts inget betyg men i stället ges ett samlat betygsdokument till eleven. Inga 
tydliga direktiv har däremot hittills funnits för hur detta ska noteras, vilket gör 
att det idag fi nns fl era olika benämningar, exempelvis; underkänt, streck, S, 
eller BUS (betygsunderlag saknas). Förberedelser på departementsnivå pågår 
för ändring från och med höstterminen 2007, och som ska leda till ett mer 
enhetligt förfarande i skolorna. Det ska noteras i betygskatalogen att betyg 
saknas, men en sådan notering ska inte fi nnas med i betygsdokumentet.
 De planerade förändringar i grundskolans betygssystem 2009 gäller även 
gymnasiet. Det blir då en betygsskala med fem godkända nivåer samt två icke 
godkända sådana.

Särskolan 

Den obligatoriska särskolan där skolpliktiga barn går följer samma läroplan 
som grundskolan, det vill säga Lpo94. Gymnasiesärskolan är liksom övrig 
gymnasieskola frivillig och följer därmed Lpf 94. Då elever i särskolan 
behöver mer tid för sitt lärande, ligger målen för dessa elever på en lägre nivå 
jämfört med i grundskolan respektive gymnasieskolan. Särskolan har därför 
egna kursplaner, det fi nns även egna betygskriterier för gymnasiesärskolans 
nationella program. 
 En elev i särskolan kan få betyg från skolår 8, om eleven och hans eller
hennes föräldrar har önskemål om detta. Alla elever ska dock få ett intyg om
att de har gått igenom och slutfört sin utbildning. Föräldrar till en elev i skolan
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kan även begära att ett studieomdöme skrivs ut till deras barn. I gymnasie-
särskolan ska betyg sättas på varje avslutad kurs, men däremot sker inte detta
då det gäller verksamhetsträning.
 Inom särskolan används G och VG. Inom gymnasiesärskolans alla kurser 
ska betygskriterier fi nnas, som anger vilka kunskaper som enligt kursplanen 
krävs för att nå G respektive VG.

Högskolor och universitet

En målrelaterad betygssättning används även vid landets högskolor och 
universitet, där var students studieresultat bedöms i relation till kursens på 
förhand bestämda lärandemål. Varje lärosäte kan emellertid själv bestämma 
vilken form av målrelaterat betygssystem som ska användas. Det som är 
vanligast idag är en tregradig skala; Godkänd (G), Väl godkänd (VG) samt 
Underkänd (U) för den student som inte når de uppsatta målen. Även en 
tvågradig skala förekommer, med G och U som betygssteg. Inom juristutbildning 
förekommer en fyrgradig skala med betygen AB, Ba, B samt U. Vid olika 
ingenjörsutbildningar används en sifferskala i stället för bokstavsbetyg; 3,4 
och det högsta betyget 5 samt U.
 Förändringar kommer dock att ske beträffande dessa betyg, i och med 
införandet i Sverige av ECTS-systemet (European Credit Transfer and 
Accumulation System), som är ett av fl era led i Bolognaprocessen. Denna 
reform som påbörjades 1999 innebär ett europeiskt samarbete, med syfte att 
bland annat öka rörlighet och anställningsbarhet på den europeiska arbets-
marknaden. I Sverige kommer Högskolereformen där ECTS-systemet ingår 
som en del, att träda i kraft 2007-07-01. Det blir även en ny utbildnings- och 
examensstruktur.
 För att betygen ska bli likvärdiga i de europeiska länderna införs en 
sjugradig betygsskala, med fem godkända steg A- E, varav A är det allra högsta 
betyget. Dessutom fi nns två nivåer som motsvarar nuvarande IG,  Fx respektive 
F. Av dessa innebär Fx otillräckliga kunskaper men komplettering är möjlig. 
F är det allra lägsta steget och innebär otillräckliga kunskaper. För samtliga 
betygsgrader ska det fi nnas tydliga betygskriterier. Den sjugradiga ETCS-
skalan var inledningsvis tänkt att vara relativ, i Sverige blir den emellertid 
målrelaterad.
 För respektive lärosäte är det fritt att bestämma om den sjugradiga 
betygsskala ska användas för samtliga studenters betyg, eller enbart som 
översättningsskala för utländska studenter.
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3

Lärares syn på betyg och bedömning

Kapitel 3-5 är en sammanställning av arbetsuppgifter i kursen ”Betyg och 
bedömning, 5 p” vid Högskolan i Gävle under vår- och höstterminen 2006. Det 
innehåll som här följer i kapitel 3 grundar sig på kursdeltagarnas ungefär 190 
olika intervjuer av pedagoger/lärare i förskola, grundskola, gymnasieskola, 
särskola samt högskola. Det är en stor spridning av de intervjuades vana i 
läraryrket, från ungefär 40 års erfarenhet till att vara nyutexaminerad och 
därmed relativt oerfaren.
 Samtliga utfrågade personer har svarat på frågor om sin syn på betyg 
och bedömning ur olika perspektiv. Då inga gemensamma intervjufrågor har 
funnits, går det inte att exakt ange hur många som står för en viss uppfattning. 
Vissa åsikter kan vara gemensamma för ett större antal intervjuade, andra för 
en mindre grupp. De olika uppfattningarna är sammanförda under följande 
rubriker:
 
 • Det målrelaterade betygsystemets för- och nackdelar 
 • Kursmålen 
 • Betygsättning 
 • Tankar om betygsättning och bedömning 
 • Betygens funktion 
 • När ska betyg egentligen ges 
 • Hur bör betygen sättas 
 • Betygen som urvalsinstrument
 • Hur kan det bli förändring till ett rättvist betygsystem

  

Det målrelaterade betygssystemets för- och nackdelar 

Den viktigaste skillnaden mellan det målstyrda och det relativa betygssystemet, är 
att det fordras lite mer för att nå de högre betygen. Man kan inte bara läsa och 
kunna lite mer om allt, utan det är skillnad i kunskaper. Det räcker inte med att ha 
lärt in fakta, man ska också kunna tänka själv. Det försökte man få in även förut 
genom att ha några svåra frågor på provet. Det skulle skilja de som skulle ha fyror 
från femmor, men med det nya betygssystemet genomsyrar det allt./ Lärare på 
högstadiet och gymnasiet

Bland fördelar med det målrelaterade systemet hör avsaknaden av den 
centralstyrning som rådde under det relativa betygssystemet. Läraren får en 
stor frihet och kan refl ektera över sin egen planering och målsättning. Det blir 
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en lugnare arbetsrytm, vilket ger en större motivation för arbetet. Det är även 
fördelaktigt att kunna pricka av olika avslutade arbetsområden, och med svart 
på vitt kunna visa för eleverna vilken nivå de har uppnått inom respektive 
område. 
 Med det målrelaterade systemet är det tydligt för elever och lärare vad 
som krävs, och eleven får ett rättvist betyg. Det görs inte någon jämförelse 
mellan eleverna, då det är kunskaper hos den enskilda eleven som mäts. Alla 
elever kan även med fördel hjälpa varandra. Om klassen blir duktig kommer 
undervisningsnivån att höjas, vilket i sin tur genererar högre betyg åt alla. 
 Ett absolut betygssystem är omöjligt att uppnå, men det bör ändå bli så bra 
och rättvist som möjligt. Lärare har betygskonferenser och har dessutom oftast 
en allmän känsla för elevers kunskapsnivå. Detta tillsammans med nationella 
prov och myndigheters direktiv i kursplaner, ger en tillräcklig grund för ett 
betygssystem som är bättre och mera kunskaps- och färdighetsbevisande än 
det relativa systemet, vilket missbrukades ur en statistisk synvinkel.
 Det målrelaterade betygssystemet är fördelaktigt på många vis, men lärare 
upplever även ett fl ertal nackdelar med systemet. Det blir orättvisa betyg då 
lärare inte alltid har samma syn på vad som motsvarar uppnådda mål. Skillnader 
i kunskaper och färdigheter inom betygssteget Godkänd är stor, det är således 
för få steg för att helt rättvisa betyg ska kunna uppnås. Det blir väldigt orättvist 
när två elever som ligger på gränsen till IG respektive VG båda får betyget 
G. Enligt vissa lärare lever en del äldre inom yrket kvar i det gamla relativa 
betygsystemet, vilka då har överfört tankesättet så att de fl esta i en klass bör få 
G, och färre ska ha VG och MVG. 
 Dagens betyg visar i huvudsak elevens prestationer och förmåga att bearbeta 
kunskap, i stället för att hon eller han har nått de uppsatta målen. Dessutom 
uppmärksammas alltför bristfälliga kunskaper hos elever alldeles för sent:

Jag är inte nöjd. Det blir ingen uppföljning från låg- och mellanstadiet. Jag ifrågasätter 
väldigt mycket hur det kan komma sig att elever som inte kan läsa och skriva kan 
komma så långt som till högstadiet innan åtgärder sätts in. Det blir inte rättvist om 
de eleverna ska bedömas i samma prov som läskunniga./ Lärare på högstadiet 

Jag är absolut inte nöjd. Det är dålig koll på elevernas kunskaper från de tidigare 
årskurserna. Alltför många elever med läs- och skrivsvårigheter och bristande 
kunskaper släpps igenom, vilket jag tror beror på betygssystemet. Det känns lite för 
slappt. Eleverna kan lätt glida igenom och få ett svagt G./ Lärare på gymnasiet

Ett annat stort problem som ger en stor svaghet för betygssystemet är att det 
går att göra så många olika tolkningar av otydliga målbeskrivningar. Lärare får 
ständigt tolka kriterierna för att exempelvis avgöra hur låg nivå nians elever får 
ha för att ändå nå målen, eller vilken text som kan ge ett MVG. I kärnämnena 
ger de nationella proven en stor hjälp och vägledning för pedagogen, den 
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avstämningen fi nns dock inte i andra ämnen. Otydliga mål kan även leda till en 
för stor frihet för läraren, som kan göra alltför tvivelaktiga tolkningar.

Otydliga mål innebär ändlösa diskussioner om betygskriterier, först i skolan och 
sedan i kommunen./ Lärare på gymnasiet

Undervisningstiden för att nå målen varierar väldigt mycket. Tiden räcker inte 
alls till för svaga elever att nå G. Det blir en tung arbetsbelastning för lärare 
som har elever vilka hamnar under G-gränsen, då en del elever ger upp innan 
de har tagit sig genom hela kursinnehållet. 

Det fungerar bra med målrelaterade betyg, men det tar mycket tid. Speciellt tar det 
tid att få varje elev att verkligen förstå vad de ska göra./ Lärare på högstadiet 

Målen kan vara svåra att nå när timmarna reduceras, trots att eleven har rätt till 
till exempel 50 timmar på en kurs i gymnasiet och i verkligheten bara får ut 40 timmar.
/Lärare på gymnasiet

Kursmålen

Gemensamt för olika skolformer är alla de ”lärandeverb” som används vid 
formulerandet av kursmål, exempelvis att eleven efter avslutad kurs ska kunna 
”beskriva”, ”kategorisera” och ”defi niera”. För att de målrelaterade betygen 
med olika kursmål ska förstås, är det viktigt med kontinuerliga samtal mellan 
lärare och elev, och även med dess föräldrar då det gäller minderåriga. 
 På studiedagar är det vanligt att lärare inom respektive skola diskuterar 
hur målen ska uppnås och defi nieras. Diskussioner förs då främst ämnesvis 
mellan lärare, och då också utifrån de nationella målen. För att det ska bli ett så 
bra resultat som möjligt av dessa betygsdiskussioner är det en stor fördel om 
det fi nns en bra kontakt mellan lärarna inom skolan. Möjligheten att precisera 
kursmålen beror dock mycket på vilken slags kurs eller ämne det gäller. Det 
anses vara relativt enkelt i ämnen som matematik, men svårare i exempelvis 
bild och musik. 

På skolan har kollegiet gått igenom målen i matematik tillsammans. Dessa 
målförklaringar revideras varje år. På mitt högstadium har vi även samarbete med 
låg- och mellanstadiet så att lärarna vet vilka delar i matematiken som respektive 
stadium ansvarar för. Vi formulerar målförklaringar tillsammans och sedan måste 
varje lärare förvissa sig om att deras elever har förstått målen och kursplanen. Man 
kan inte ha en mall för hur man förklarar, utan man måste anpassa förklaringarna 
efter varje individ. Därför är kontakttiden viktig och att läraren tar sig tid att prata 
med eleverna och förvissa sig om att varje elev förstått vad de ska göra./ Lärare på 
högstadiet
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Vid universitet och högskolor går det inom vissa grundläggande teorikurser att 
ange ganska exakta mål för vad en student ska kunna efter avslutad kurs för 
att nå Godkänd eller högre betyg, vilket relativt lätt kan följas av fl era lärare. 
Men, möjligheten att precisera målen kan vara betydligt svårare för andra slags 
kurser, exempelvis då det gäller C- och D-uppsatser. 

I någon mån går det att klargöra målen, men det fi nns nog alltid mer eller mindre 
variation i det, hur olika lärare tillämpar målen./ Lärare vid högskola

En enkel mall som passar alla lärare upplevs generellt svår att utveckla, då
det leder till många praktiska problem. Hur specifi ka mål ska vara för 
högskolekurser beror delvis på vilken nivå det handlar om; A-, B-, C- eller 
D-kurs. Ju lägre nivå, desto specifi kare mål krävs. En annan avgörande faktor 
är hur tillämpad respektive teoretisk kursen är. Målen för tillämpade ämnen 
ska vara mer specifi ka än för teoretiska. Om målen slutligen är bra eller dåliga 
fi nns många åsikter. Lärare ser ändå nödvändigheten med ett system för att 
bedöma elevernas utveckling. 

Det går nog att utforma en mall för många kurser i nationalekonomi, om vi bortser 
från en mängd praktiska hinder som bristande resurser för att genomföra detta./ 
Lärare vid högskola

Dokumenterad bedömning av faktakunskaper 

Alla olika former av bedömning, vilka kontinuerligt dokumenterats under 
terminen, vägs in vid betygssättning i slutet av terminen. Bedömningsgrunderna 
ska ge en så allsidig bild av eleven som möjligt. Det fi nns en variation mellan 
såväl lärare som ämnen beträffande hur tätt dokumentationen sker och hur 
den insamlas. Införandet av IUP, det vill säga individuell utvecklingsplan, har 
medfört att skolor tagit fram nya former av bedömningsunderlag, vilka kan 
fungera bra för dokumentation av måluppfyllelsen. Att dokumentera är väldigt 
viktigt, men är emellertid något som lärare anser sig skulle behöva bli bättre 
på. 
 Som underlag i betygssättningen används varierande prov; muntliga, 
skriftliga och även problemlösnings- och diskussionsuppgifter. De muntliga 
uppgifterna kan emellertid ibland vara svåra såväl att bedöma som att bokföra. 
För en del lärare motsvarar proven ungefär 50 % av betygsunderlaget, läxor, 
lektioner och hur aktiv man är får motsvara resten. Anteckningar om det som 
händer på lektionerna är betydelsefullt, det kan exempelvis gälla elevens 
aktivitet eller dess förmåga till refl ektion och argumentation. Men, allt detta 
kan dessvärre vara svårt att hinna dokumentera innan det faller i glömska. Som 
underlag används även rättade läxor, vilka ger en bild av eleven sätt att lösa 
uppgifter och vad varje elev kan och inte kan. 
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 I Lpo94 beskrivs att elevernas kunskaper ska bedömas utifrån perspektiven 
förståelse, fakta, förtrogenhet och färdighet. Vilket av dessa som styr mest 
varierar inom olika ämnen, men ofta är det fakta. För ett högre betyg krävs att 
de olika perspektiven kompletterar varandra.

Att det bara är faktakunskaper vi mäter tycker inte jag att det är i mina ämnen, utan 
det är mest förståelse, även om en hel del faktakunskaper vävs in. Refl ektion och 
analys är en stor del i dag, speciellt i NO. När man mäter de sociala färdigheterna 
tänker jag främst på kursplanen för matematik. Där står det att man både muntligt 
och skriftligt skall redovisa sina tankegångar och där är det ju också så att man 
måste ta hänsyn till sina kamraters argument för hur de har löst saker. I och med 
detta kan man ju som elev komma mycket långt om man har förmågan att lyssna på 
andra. I NO är det inte klart uttalat, men det undervisningssätt jag använder bygger 
mycket på grupparbete, vilket man kan se som ett socialt samspel för att komma 
vidare./ Lärare på högstadiet

För elever i år 5 fungerar de nationella proven i svenska, engelska och mate-
matik som riktlinjer för bedömning och som diagnos för åtgärder, inte som 
betyg. De nationella proven ger då tillsammans med skolans lokala kursmål en 
fi ngervisning om eleven har uppnått målen eller inte. Beträffande kärnämnen 
i år 9 är det med tanke på betygssättning möjligt som lärare att kunna jämföra 
sin egen bedömning av eleven mot de nationella proven. En elev har dock 
rätt att misslyckas, och ska kunna nå G även om denna/denne inte gör det 
på det nationella provet. Detta prov ska inte vara avgörande för om en elev 
ska få betyg eller inte, utan mer fungera som rådgörande. Vissa lärare anser 
emellertid att det får fi nnas en tillåten acceptabel skillnad av 1-2 % mellan 
betyg på de nationella proven i år 9 och slutbetyget samma år.

Dokumenterad bedömning av annat än faktakunskaper

Elevens utförda arbete, förståelse för ämnet, förberedelse och arbetsförmåga 
är alla faktorer vilka påverkar bedömning och betyg i praktiska och estetiska 
ämnen. Till dessa räknas även initiativförmåga, noggrannhet, självständighet, 
problemlösningsförmåga och kunnighet.

För att mäta kunskap måste de vara mätbara. Man kan ha kunskap men kanske 
inte förmåga. Man kan veta hur man trär en symaskin och veta hur man ritar av ett 
mönster, men man kan sakna handlaget och förmågan att sy en kjol. Man kan kunna 
melodi och text till ”Bä, bä, vita lamm”, men det är inte säkert att man kan hålla ton 
och sjunga den. Man kan ha ett bra gehör och höra när andra spelar eller sjunger 
falskt, men man kan inte sjunga och hålla tonen själv./ Lärare på högstadiet

Förutom kunskaper och färdigheter, anser lärare att andra faktorer ska i en 
större eller mindre omfattning vägas in i helhetsbedömningen av en elev 
inför betygssättning. Exempel på sådana är förmåga att följa instruktioner, 
ansvarstagande, ledaregenskaper, kommunikationsförmåga och lyhördhet.
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Att kunna samarbeta är inte faktakunskap, utan en social förmåga vilken fi nns 
som mål i kursplanerna. I fl ertalet ämnen ska eleven kunna delta i samtal samt 
samarbeta med andra, det vill säga med vem som helst oberoende av kön 
och etnicitet. I detta avseende fi nns det dock en viss skillnad mellan ämnen, 
i exempel svenska och matematik är det individuella prestationer som räknas 
mest, däremot tas mer hänsyn till socialt samspel inom idrott. 

De sociala färdigheterna borde mätas mer. Man känner sig ibland frustrerad när en 
elev inte fungerar i grupp, men de är rätt duktiga. Det är hemskt svårt att säga: ”Du 
kan inte få mer än G, eftersom du är stökig eller inte lyssnar på någon annan”, …. 
Man är inte nog hård på det, man borde vara hårdare./ Lärare på högstadiet 

Dokumenterad bedömning på högskola

Formulerandet av betygskriterier är ett stort och krävande arbete. Det största 
problemet är att kriterierna måste vara tillräckligt tydliga för att studenten ska 
kunna förstå dem utan några tolkningsproblem. Före en tentamen ska olika 
betygskriterier fi nnas tillgängliga för studenten. Betygen sätts med ledning av 
hur målen uppfyllts av respektive student. Studenten bedöms beträffande hur de
olika ”lärandeverben” stämmer in efter avslutad kurs, exempelvis om och hur 
denna/denne klarar av att ”defi niera” och ”diskutera”.

På högskolan måste vi utgå från momenten i kursplanen. På vissa kurser examinerar 
vi endast med skriftlig tentamen på högskolan. Vi kan därför inte göra som på 
gymnasieskolan där eleverna bedöms hela tiden, och ett viktigt kriterium är deras 
förtrogenhet för ämnet. Vi skulle behöva en kompletterande muntlig tentamen för 
de högre betygsnivåerna. Alternativet är att precisera särskilda moment som krävs 
för de högre betygen. Formuleringen av målen bör anges i kursplanen./ Lärare på 
högskola

I och med regeringens beslut om att införa ECTS-betygssystemet i Sverige, 
har målrelaterad betygssättning alltmer diskuterats på högskolenivå. Trots 
att betygsfrågan diskuterats livligt i grundskolan och i gymnasieskolan, har 
diskussionen om betyg och betygskriterier inte varit lika framträdande inom 
högskolan. Betygssättning inom högskolekurser görs av kursens lärare, som ofta 
har en inre känsla för vad som gäller för ämnet. Man måste som lärare försöka att 
skaffa sig en helhetsbild av studenternas kunskap. Den komplexa bedömningen 
ska göras av såväl studentens analys- och problemlösningsförmågan som 
förmåga att återge fakta.

Flit, närvaro och ordning

Enligt vissa lärare ska fl it, närvaro, ambition, uppförande, samt ordning och 
reda, absolut inte bedömas eller betygsättas eller ens påverka betyget. Är 
elever inte närvarande kan de dock inte ta till sig så mycket kunskap, och det 
blir defi nitivt svårare att hinna med alla kurser och uppgifter för ett slutbetyg. 
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Ett tydligt sådant samband mellan en hög frånvaro och lågt betyg märks 
exempelvis inom samhällsvetenskapliga programmet och fordonsprogrammet 
på gymnasiet. De elever som inte kommer till lektionerna är oftast de som är 
svagpresterande, vilka egentligen skulle behövt vara närvarande. Eleverna kan 
dock klara kunskapsmålen även med en stor frånvaro, men det är lättare och 
säkrare att bedöma eleverna när de gör sina uppgifter i skolan, eftersom man 
inte alltid vet hur de kommit över sina inlämningsuppgifter.

Man kan aldrig vara säker på om det skulle ha varit/blivit bättre om eleverna varit 
närvarande. Idag vill jag tro att de fl esta lärare bedömer rättvist efter målen. Men jag 
är övertygad om att vissa ämnen behöver närvaro för att elev då ska visa vad han/
hon klarar av, t ex idrott, hemkunskap och slöjd. Jag kan aldrig vara säker på att det 
är eleven som gjort uppgifterna, om det görs hemma./ Speciallärare på högstadiet

Nej, det får inte påverka, men inför elever och föräldrar tas det upp. Det är ytterst 
få som når kunskapsmålen av de elever som har stor frånvaro. Utan någon form av 
ordning brukar det heller inte fungera med till exempel inlämnande av uppgifter./ 
Lärare på gymnasiet

Andra lärare anser däremot att betyg i ordning, uppförande och fl it bör införas, 
då många elever i dag är stökiga och det är svårt som lärare att hålla ordning 
under en lektion. Vissa lärare tror att dessa faktorer trots allt fi nns i bakhuvudet 
hos lärare och omedvetet vägs in och påverkar betyget. Exempelvis ska 
prestationer på lektionerna väga in i betyget, om eleven i fråga ligger precis på 
gränsen mellan en betygshöjning. 

Det är synd att närvaron inte spelar någon roll, för det fi nns ju elever, som är 
jätteduktiga och gör sina uppgifter, men aldrig är där, men ändå får betyg. Det tycker 
jag personligen är helt fel. Skulle gärna vilja ha betyg i ordning och uppförande./  
Lärare på högstadiet och gymnasiet

Utan något krav på närvaro och ordning är det svårt att lära eleverna den 
säkerhet som gäller vid hantering av yrkesskolornas maskiner. Något som är 
viktigt att komma ihåg då det gäller elever på yrkesutbildningar, är att faktorer 
som ordning, närvaro och uppförande kan fungera mycket bra under en 
praktiktid för eleven, men inte alls i skolan.

Betygssättning 

Kursplanernas mål och betygskriterier ligger till grund för graden av betyg. 
Styrdokumenten anger vad elever ska kunna inom ett visst område, och att 
ett betyg ska gälla för kunskaper inom en viss kurs eller ämne. Betygssystem 
och matriser ska för både elever och lärare innehålla lättförståeliga, tydliga 
och exemplifi erade kriterier för olika betygsnivåer. En matris med tydliga mål 
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ger en trygghet för eleven, som ska veta vad som krävs för att uppnå ett visst 
betyg. Eleven ska känna till vilken nivå denna/denne befi nner sig på och veta 
vad som krävs för att nå bättre resultat. Betygsgraderna ska även ta hänsyn till 
självständighet och kreativitet. 
 Den kunskap som skolan ska betygsätta kan emellertid defi nieras på olika 
sätt. Det kan vara att ha lärt sig historiska regenter, men det kan även innebära 
att kunna klara sig i samhället och att göra sin röst hörd. För att mäta kunskap 
måste de vara mätbara, vilket inte alltid är så lätt. Praktiska färdigheter och 
ämnen är många gånger svåra att betygssätta. Ska kunskap betygsättas i 
teoretiska ämnen sker det oftast med fråga – svar, det vill säga traditionella 
uppgifter, men det går endast till viss del att bedöma kunskap. Man kan veta 
exakta årtal för vissa händelser i historien, men man kan kanske inte se hur 
dessa händelser har format det samhälle vi lever i idag. Elever lär sig dessutom 
kunskaper på många olika sätt.

Eftersom vi nu vet, efter mycket forskning, att alla människor lär sig på olika sätt, 
det vill säga med olika inlärningsstilar; auditivt, visuellt, taktilt och kinestetiskt, så 
måste det ju vara ett brott att inte både ha praktiska och teoretiska aktiviteter för 
betygssättning./ Lärare på mellanstadiet

Att få utbildning i betygssättning tycks vara få förunnat. I regel har man som 
lärare ingen utbildning alls kring detta. Att sätta betyg måste ändå lärare för 
högstadiet och uppåt göra, vare sig man har utbildning och kompetens i detta 
eller inte. 

Jag har aldrig sett ett utbud på kompetensutveckling i betyg och betygssättning.
/ Lärare på mellanstadiet.

För att en nybliven lärare ska klara av att sätta betyg efter examinationen, 
fi nns det en del viktiga faktorer som bör ingå i lärarutbildningen. Att kunna 
konstruera prov så att olika kriterier täcks in samt studera betygskriterier räknas 
dit. Det är även viktigt att diskutera betygskriterier och provkonstruktioner med
kolleger under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Tankar om betygssättning och bedömning 

Som lärare har jag en dubbel roll, jag är domare samtidigt som jag skall vara coach. 
Som lärare har jag också makt. De elever som jag har undervisning med får jag 
en annan relation till och de har en annan respekt för mig än de som jag bara ser i 
korridoren. Jag tror att de fl esta elever kan hålla isär det, men det är lätt att blanda 
ihop, just det här att man har dubbla roller- det måste man göra klart för eleverna. 
Samtidigt som jag ska försöka lyfta fram dem, hjälpa dem (coacha), så skall jag 
också sätta betyg (döma). Det är viktigt att man gör klart att det är så. Många gånger 
har jag en känsla av att vissa elever undviker att säga saker, kanske rent av är rädda 
att fråga om det är något de inte förstår för att de då är rädda att läraren sänker 
betyget, och eleverna får inte behålla sitt MVG./ Lärare på högstadiet
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Bedömning ingår i en process som syftar till att stödja elevens individuella 
utveckling. Detta arbete upplevs därför relativt positivt, men samtidigt som 
väldigt svårt. Beträffande betyg anser en del lärare att det inte skall fi nnas 
några alls, andra ser nödvändigheten med väldigt tidiga betyg. Om betyg fi nns 
väldigt många olika åsikter, några av dessa presenteras nedan. Oavsett betyg 
eller inte, är det dock viktigt att tidigt arbeta mot tydliga mål för att elever ska 
nå framsteg och progression, det underlättar för såväl elever, pedagoger som 
föräldrar. För de elever som ändå inte uppnår målen innan år 5, är det angeläget 
att tillräckliga resurser avsätts.
 Regelbundna diskussioner om bedömning och betygssättning bland 
lärarkollegor är viktiga, och att man då vågar framföra sina åsikter kring 
innehållet för olika betygsnivåer. Det krävs trots allt en enhetlig syn, eftersom 
styrdokumenten är otydliga och ställer stora krav på alla.

Är man stressad, trött eller har andra arbetsuppgifter som hänger över en, är det 
lätt att det faller bort och man kör på i gamla hjulspår, utan att refl ektera över vad 
man håller på med. Det är viktigt att man får tid och tar möjlighet till pedagogiska 
diskussioner. Jag upplever att kan kännas som en pålaga snarare än en chans, trots att 
det ingår i vårt uppdrag, Även om vi arbetar i arbetslag och har öppna klassrum, så är 
jag ändå själv i mitt klassrum med undervisningen av eleverna, och då är det viktigt 
att man har en samsyn och att man har stakat ut vägen./ Lärare på högstadiet 

Det är omöjligt att hela tiden vara och tänka rättvist, hur man än försöker./ Lärare 
på högstadiet

Bedömning är en ständig process där många lärare värderar hur eleven uppnår 
målen, var och en på sitt vis. Lärare ska normalt sett inte påverkas av annat än 
sina egna observationer och tankar, men kan ändå omedvetet göra det på olika 
vis, vilket kan påverka bedömningen.
 Pojkar och fl ickor bedöms i regel rättvist efter samma mall då det gäller 
kunskapsmålen. Men, det fi nns en risk att man som lärare ändå omedvetet 
handlar fel, och kanske låter pojkarna få en större uppmärksamhet. Det kan 
bero på att fl ickor i tonåren mognar snabbare än pojkar, vilka i de allra fl esta fall 
fortfarande har ett stort behov av att leka och tar därför mer tid och energi av 
läraren. Det är även fl era pojkar än fl ickor som har behov av specialundervisning. 
När det gäller bedömning av sociala mål menar en del lärare att man har högre 
krav på fl ickor än pojkar. Det anses även vara mer ”tillåtet” bland fl ickor att 
studera. Detta kanske beror på att det över lag är kvinnliga lärare, vilka läser 
av fl ickor bättre än pojkar av just den anledningen.

I en grupp med övervägande pojkar når inte fl ickorna fram med vad de vet. Flickor 
kan komma i bättre dager för att de är framåt. Om man då jämför dessa båda 
fl ickgrupper kan det te sig orättvist eftersom de tysta i pojkgruppen kan mera än de 
visar och också mera än de fl ickor som tar för sig./ Lärare på mellanstadiet
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Betygsättning – lätt för vissa lärare och svårt för andra

Enligt vissa lärare är det inte svårare att sätta betyg jämfört med andra moment 
inom yrket, oftast är dessa lärare helt på det klara vilka betyg som ska sättas. 
För en nyutbildad lärare upplevs betygssättning vanligtvis som väldigt svårt, 
men det känns ofta lättare efter några års erfarenhet. För en del lärare upphör 
däremot aldrig svårigheterna med att sätta betyg. Den vecka betygen ska sättas 
kan upplevas som hemsk och ångestfylld. Pressen känns stor då man som 
lärare inte får missa något, tankarna kretsar kring om man hjälper eller stjälper 
eleven. Det är svårt att känna sig helt nöjd, vilket är obehagligt och tar mycket 
kraft från läraren. 

”Spec-elever” är ofta svåra att bedöma. Vad som är på grund av elevens ”svårighet” 
(läs- och skrivsvårigheter, dyskalkyli m.m.), och vad som eleven faktiskt inte kan 
eller vet. ”Spec- elever” har ofta egna tolkningar och egna sätt att uttrycka sig på, 
ibland alldeles för ”torftigt”, men du som pedagog förstår. Det är svårt att betygsätta 
dessa elever./ Specialpedagog på högstadiet 

Det är svårt att förmedla till eleverna vad som har betygsatts och hur lärare 
resonerat i sin bedömning av hur elever förstått respektive inte förstått, eller 
skilja innehållet i en ”VG-uppsats” från det i en ”MVG - uppsats.”  När det 
gäller MVG ligger svårigheten även i såväl att få eleven att förstå vad som 
krävs för MVG som att formulera MVG -frågor på proven. Detta är svårast 
i början av en kurs eller läsår. När läraren lärt känna eleverna lite bättre blir 
det även lättare att bedöma elever, och mer analyserande uppgifter kan då 
formuleras.

Vi har duggor i vilka man kan nå G-nivå. För att nå MVG-nivå har vi prov med 
frågor av olika svårighetsgrader. Vi brukar hjälpas åt för att försöka få fram frågor 
som har MVG- nivå och jag tycker att det är svårt att formulera sådana frågor. 
Jag tycker att det är svårt att dra gränsen mellan VG och MVG -nivå. Det handlar 
om att se när elever kan analysera och integrera kunskaper. Det känns lite luddigt. 
Sedan har inställningen till vad som krävs för att få MVG ändrats. När det nya 
betygssystemet kom var det bara några få som fi ck betyget MVG, nu är det ofta 
många. Jag tycker också att eleverna egentligen presterar sämre nu än för några år 
sedan./ Lärare på gymnasieskola

Att väga in och vikta olika bitar är svårt, exempelvis hur muntliga prestationer 
ska ställas gentemot skriftliga. De som klart klarar G-gränsen är inte svåra 
att betygsätta, däremot är det svårare med elever som befi nner sig vid VG-
gränsen. De fl esta lärare ser G-nivån som ganska bred och det är där de fl esta 
elever hamnar. Betygssättning blir extra svårt i de fall en elev ligger på gränsen 
för att få Godkänd, ibland beror tveksamma lägen på hur kriterierna skrivits. 
Läraren försöker att hjälpa dessa elever att klara betyget genom att exempelvis 
ge extra prov. Att sätta betyget IG känns för många lärare svårt, och de letar 
därför i kriterierna för att hitta något som kan ge eleven G5. Under det relativa 
betygssystemet fi ck en svag elev ett betyg, om än det bara var en etta. Även 

5
 Betyget IG förekommer än så länge inte på grundskolan, men lärare på högstadiet tycks ändå 

använda begreppet i dagligt tal . Detta kommer att visa sig i kommande text och statistik.
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om det inte var så uppmuntrande, är det värre att inte få G. Viktigt att komma 
ihåg är att lärare emellertid faller på att vara för snälla i sin bedömning och 
betygssättning av svaga elever, i förlängningen gör framför allt eleverna det 
också.

Det jag kan tycka är svårt, är att G har så stor spännvidd. En elev kan vara precis 
på gränsen till G, få med knapp nöd det betyget, en annan har nästan VG. Jag 
sätter ofta i skrivningar G- eller G+ eller G++, men i slutbetyget syns inte sådana 
nivåmarkeringar. Det kan då kännas orättvist att båda eleverna får betyget G./ 
Lärare på högststadiet

Betygens funktion  
Betygsfrågan är något som kan vinklas på många olika sätt, det fi nns många 
olika åsikter om betygens vara eller inte vara. Beroende på vilken åldersgrupp 
bland elever man som lärare arbetar med, kan man ha olika uppfattningar. 
Lärare för de tidiga skolåren kan vara positiva till betyg i år 7-9, men kanske 
uppleva att det skulle vara svårt och även fel att betygsätta små barn. Däremot 
tycks många lärare för äldre elever önska ett tidigare införande av betyg 
än i år 8, vilket är vad som gäller idag. Lärare kan se såväl fördelar som 
nackdelar med betyg, fl ertalet tycks emellertid vara för betyg i någon form. 
Den betygsdiskussion som förs i dag handlar till största delen om, och hur 
betygssättningen ska utökas ännu lägre ner i åldrarna. 

Betyg är viktiga och har en positiv samt sporrande effekt 

För de fl esta elever fungerar betyg som en motivationsfaktor och blir ett mål 
att sträva mot, även om det kanske sker på olika vis. En del elever förstår tidigt 
vikten av kunskap, de har en inre ”motor”, blir mer eller mindre självgående och 
får ofta höga betyg. För de elever som saknar denna inre och naturliga drivkraft 
fungerar ändå betyg som en viktig sporre för att motivera till arbetsinsatser. 
Betyg fungerar även som en viss drivkraft för lärarna. De blir ett dokument av 
vad läraren har gjort och hur eleverna har klarat lärarens kurser. 

Betyg blir något att kämpa för, att förbättra för eleven. Viktigt är att också de svaga 
kan få lyckas, att de kan nå Godkänd./ Lärare på högstadiet

Betyg uppmuntrar och vägleder ambitiösa och begåvade elever. De fl esta elever 
vill dock ha betyg och tycker dessutom att betyget idag ges för sent. Elever vill 
ha feedback, och betyget blir ett kvitto på det arbete de lagt ner. Dessutom är 
betygen lättare att förstå än vad som sägs på utvecklingssamtal, vars innehåll 
ofta är svårt att ta till sig för såväl elev som föräldrar. 

Nackdelen med en betygslös skola är att många fl er skulle falla igenom och inte göra 
något. Det ser vi till exempel i de lägre stadierna där man inte får betyg, det är fl er 
där som är svåra att motivera./ Lärare på högstadiet
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Utan betyg skulle eleverna tappa motivationen och bli likgiltiga till skolan. 
Eleverna är så unga, och det gör att de fortfarande inte ser egennyttan med 
kunskaper. Det är därför ett stort och viktigt ansvar som läraren har i att handleda 
eleven i sitt arbete för att nå målen. Mål och kriterier behöver tydliggöras för 
eleven, likväl som att hon eller han behöver informeras när målen uppfyllts, 
för att därefter stimuleras av läraren att gå vidare. Bedömningar i skolan är 
bara början på en lång rad sådana som människan utsätts för genom hela livet. 
Betygen är en form av bedömning som i vissa fall är ganska ”hårdhänta”, och 
fostrar således individen:

Betyg har en fostrande roll, i den bemärkelsen att en elev som fått kämpa för sitt 
betyg kanske lär sig att det lönar sig att kämpa, om eleven fått kämpa för sitt betyg. 
Många gånger tror jag de klarar sig bättre än de som fått allt ”gratis”./ Lärare på 
högstadiet

Betygen styr även elevens tankar om vad hon eller han kan tänka sig att arbeta
med som vuxen. För intag på gymnasieprogram är betyg trots allt den avgörande 
faktorn.

Betygen kan användas som ett sorts ”körkort” för att få jobb. Men också ett bevis för 
student och lärare att studenten uppfyller kursmålen./ Lärare på högskola

Betyg är inte viktiga och har en negativ samt stressande effekt 

Dagens betygssystem är inte rättvist och gynnar bara vissa elever. Det är 
dessutom inte säkert att det blir rätt betyg som sätts. Betyg behövs inte eftersom 
det fi nns en inre kraft hos eleverna som driver dem framåt. Då det inte går att 
skapa ett rättvist och bra betygssystem, bör varje elev i stället få ett skriftligt 
omdöme. Dagens betyg har ingen mer funktion än när det gäller att söka till 
gymnasieskolan. Ett alternativ till detta skulle kunna vara att eleven genomgår 
någon form av lämplighetsprövning, eller får några veckors prövotid på det 
gymnasieprogram man tror passar. För de gymnasieelever som valt en praktisk 
utbildning i gymnasiet är betyg kanske inte alltid en motivationsfaktor. Att 
öka sina förmågor inför ett kommande yrkesliv kan för eleven bli en större 
drivkraft, än att visa kunskaper via ett teoretiskt prov.

Betyg är inte viktiga. Det är bara de duktiga som passar in i skolans form, som 
betygen passar åt. Eftersom betygssystemet inte passar för alla, kan alla inte påverka 
sitt betyg./ Lärare på högstadiet

Alla elever blir inte motiverade till studier på grund av betyg, många upp-
lever i stället stress. Betyg kan göra att vissa elever blir låsta och får svårt att
våga utvecklas. Det fi nns en risk för att eleven ser ett IG som en brist i person-
ligheten, i stället för som en brist i ämneskunskaper. 
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Ovana vid betyg gör att elever blir stressade vid de första betygen i år 8, 
för många elever kan de liknas vid en ”kalldusch”. I nian kan det bli än mer 
stressande, eftersom det är först då som de fl esta elever börjar tänka på högre 
utbildning och får det därför ganska jobbigt. Under de senaste åren har det 
varit svårare att komma in på de praktiska gymnasieprogrammen än på de 
teoretiska, vilket gjort det svårt för många elever. Betygen från de teoretiska 
ämnena blir då lika viktiga för att få höga poäng i slutbetyget. En elev som 
tänker söka sig till ett praktiskt program på grund av svårigheter med teoretiska 
ämnen, behöver således ändå även bra betyg i grundskolans teoretiska ämnen, 
för att få möjlighet att komma ifrån dem på gymnasiet.
 Det är ytterst sällan ett dåligt betyg beror på att eleven har en svag be-
gåvning. När en elev får ”IG- varning”, beror det för det mesta på att hon eller 
han har stora bekymmer och problem. Dessa fi nns däremot vanligtvis inte i 
skolan, utan bland kompisar eller i hemmet. Detta leder då till att eleven helt 
enkelt inte orkar med skolarbetet. Som lärare har man ett stort ansvar med att 
bemöta eleverna på rätt sätt och se till att de får den hjälp som behövs.

De som får dåliga eller inga betyg alls, får bekräftat att de är dåliga, det kan göra 
att de sänks. Dåliga i den bemärkelsen att de inte klarar ett visst ämne eller ämnen. 
De elever det är mest synd om är de som försöker, men ändå inte klarar betyget. De 
skulle kanske klara sig bättre om de fi ck ett lägre betyg i stället för inget betyg alls. 
Får man en tvåa får man i alla fall något, i stället för noll./ Lärare på högstadiet

Elever jämför ofta sina betyg och även de skriftliga omdömena med varandra, 
vilket leder till konkurrens. Eftersom elever upplever orättvisa i dessa jämförel-
ser, måste lärare därför vara beredda på att kunna argumentera och motivera
såväl betyg som omdömen. 

Elever jämför sig med varandra. Många betygsdiskussioner. Det förekommer nog 
att man värderar varandra som personer också. Mattebetyget är lite särskilt, att 
vara bra i matte är liktydigt med att vara smart. Matten verkar vara mer knuten till 
intelligens och kopplas mer till självförtroendet än andra ämnen. Idrott har lite av 
samma problem, särskilt bland killar. Dessa två betyg kan man se som statusbetyg. 
Framför allt på högstadiet är idrott viktigt, det minskar på gymnasiet. Matte är lika 
viktigt på gymnasiet likväl som på högstadiet./ Lärare på gymnasiet

Relativt många elever har betygshets, framför allt i grundskolans senare år. 
I detta avseende kan det emellertid råda väldigt skilda förhållanden i olika 
skolor. Medan elever hetsar och jagar de högsta betygen och bästa omdömena 
i en skola, kan det fi nnas andra skolor där man som elev inte alls ska eller bör 
plugga, om man vill bli accepterad bland kompisar. 
 Elever är för det mesta överens med sina lärare beträffande uppnådda 
betygsresultat, det är ändå inte ovanligt att elever blir mycket besvikna över 
ett i deras ögon för dåligt betyg. De kan ta det väldigt hårt och börja gråta, ofta 
gäller detta elever med höga ambitioner. De elever som inte bryr sig eller gör 
så mycket i skolan vet vad resultatet beror på, och tar det mera med jämnmod. 
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Det är vanligare att fl ickor sätter hög press på sig själva, än vad pojkar gör över 
sig.

Flickor har oftast större krav på sig själva att de ska ha höga betyg, högsta betyg 
oftast. Även pojkar kan reagera, men det är inte lika vanligt. Drivkraften som 
duktiga fl ickor kan få i samband med betygshets är inte bra. Önskan att ALLTID 
jobba på för att få högsta betyg är förödande – särskilt när de betraktar alla lägre 
betyg som ett misslyckande. Det är inte bra att börja med sådan prestationsångest 
för tidigt. Duktiga fl ickor kan i sämsta fall driva sig hur långt som helst för ett högt 
betyg och frågan är vem som tjänar på det? Sådana fl ickor fi nns såväl i grundskola, 
gymnasiet som högskola. ”Varför fi ck jag G när Lisa fi ck VG?”

Barn i högstadieåldern har så mycket de skall hinna med förutom betyget. De har 
fullt upp med hormoner, identitet och kamrater. Betygshets i denna åldersgrupp 
slår dessutom olika för tjejer och killar betroende på mognadsnivå. Tjejer ligger i 
allmänhet lite före killarna i mognad och har bättre betyg tidigare i skolåldern. Sen 
tar killarna igen försprånget när tjejerna möter tonårstiden och tvingas konfrontera 
”nördrollen”. Duktiga tjejer betraktas som nördar. Även duktiga killar kan troligtvis 
råka ut för detta. Det fi nns tyvärr många exempel på hur tjejer lägger av, hur duktiga 
tjejer, på fel plats, på fel tid, utan uppmuntran ägnar sig åt helt fel saker och fl ippar ut, 
TROTS att de är begåvade. Andra kan om de har tur och är fl era, bilda ”nördkluster” 
med andra duktiga tjejer för att överleva. Som grupp kan de lättare klara av pressen 
att betraktas som nördar. De kan klara av att sätta normen för vad en tjej kan göra 
utan att avvika från normen, men då måste man vara fl era./ Lärare på högskola

När ska betyg egentligen ges? 

Lärare har många olika åsikter beträffande när betyg bör införas. Följande 
kategorier har gått att skönja bland de intervjuades åsikter:

Ju tidigare betygen sätts, desto klarare kriterier måste vi ha om det ska fungera. Inget 
får bli ”fel” tolkat./ Lärare på gymnasiet

Från år 3

Betyg bör ges i år 3 och år 6, men däremot inte i årskurserna däremellan.

Från år 4

Betyg bör införas i år 4, för att eleverna ska ta skolan på allvar. Det uppfattas 
bland elever och föräldrar som ”mer allvar” med betyg än med bedömning. 
Om krav ställs tidigt, vet elever bättre hur de själva ligger till och lärare vet 
bättre var eleverna ligger nivåmässigt. Utan betyg är detta svårt att veta, och 
därför glider barn förbi utan att egentligen ha uppnått målen. 

Eftersom samhället bygger på ständiga bedömningar av medborgares prestationer, 
så anser jag att man tidigt bör förbereda barn på detta faktum. Barn och ungdomar 
har aldrig ogillat tävlingsmoment och det är rimligt att anta att även skolan upplevs 
som en tävling i prestation, oavsett om betyg utdelas eller inte. Med betyg kan man 
som skolelev enkelt sträva mot högre mål och prestationer… Ett misslyckande i 
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denna strävan ger dessutom såväl elev som lärare och skolledning klara indikationer 
på att särskilda insatser behövs på individnivå. Betyg bör introduceras med stigande 
grad av allvar, kanske redan från år 4./ Lärare på högskola

Från år 5

Betyg från år 5 visar vad som behöver uppmuntras och förbättras hos eleven 
samt tydliggör brister. Detta behövs för att kunna genomföra nödvändiga 
förändringar och erbjuda eleven alternativa utbildningsmetoder. Betyg från 
femman skulle även få eleverna att skärpa sig mer. 

Från år 6

År 6 kan ses som lämplig betygsålder, just för att ”få reda på var man står”. 
Verklighet och erfarenhet visar att betyg är både bra och nödvändiga, en önskan 
är emellertid att alla elever känner glädje, lust och längtan att få lära sig nya 
kunskaper. 

Årskurs 6, det är viktigt att barnen får tydliga mål att sträva mot. Betyg i årskurs 6 
skulle kunna vara en del i detta samt att barnen måste tidigare ges chansen att lära 
sig vad betygen går ut på./ Lärare på mellanstadiet

Från år 7

I sjuan bör elever vara tillräckligt mogna för att förstå sitt eget ansvar för 
inlärning. Med betyg i sjuan ges eleverna mer tid fram till slutmålen i år 9. 
Idag har halva högstadiet passerat innan eleverna riktigt vet hur de ligger till.
Detta beror delvis på att elever har svårt att förstå vad som sägs på utveck-
lingssamtalen, det blir tydligare när det blir bokstäver på ett papper. 

Från år 8

Eleverna stressas av att de ska ha uppnått mål och kunskaper vid en viss 
ålder. Betyg ger duktiga elever bekräftelse och stärkt självkänsla, för svaga 
elever kan det vara precis tvärtom. Därför bör betygen sparas till grundskolans 
senare årskurser, och ha enskilda samtal med de yngre eleverna med tonvikt på 
uppnådda kunskaper och sådana som behöver utvecklas.

Från år 9

Betyg bör helst ges bara i år 9 eller på gymnasiet.

Egentligen aldrig, men så länge vi har ett sorteringssystem av det slaget vi har 
idag så är det nödvändigt. Alltså skulle det egentligen inte vara nödvändigt förrän 
vid slutet av gymnasiet, eller eventuellt slutet av grundskolan. Motivet för det är 
att betyg som bygger på jämförelse av olika slag får inte en stimulerande eller 
uppmuntrande effekt annat än för vissa elever. För elever som av olika skäl har svårt 
att uppnå uppsatta mål, har betygen främst en negativ effekt. Omdömen, eller snarare 
utvecklingssamtal med syfte att uppmuntra och stödja lärande och utveckling bör 
kunna användas tillsammans med elever som har möjlighet att delta i ett samtal./ 
Lärare på högskola
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Hur bör betygen sättas?

Betygen är hur mycket en elev lärt jämfört mot målen för årskursen./ Lärare på 
högstadiet 

Betygen G brukar i de teoretiska ämnena avse faktakunnande, prov, hemupp-
gifter och att redovisningar ska vara inlämnade på ett korrekt sätt. 

Det är egentligen ganska stora krav på förståelse för att få ett G. Vi lärare är väl 
inte direkt några paragrafryttare då det gäller förståelsebiten. Skulle man tolka 
betygskriterierna väldigt hårt, skulle det bli en hel del fl er IG. Men då skulle ju IV 
bli fullt./ Lärare på högstadiet

För VG ska eleven behärska G- kunskaper och kunna placera in dem i viktiga 
sammanhang med en analyserande förmåga. Eleven ska även visa att hon eller 
han kan följa instruktioner. 
 För att eleven ska kunna få MVG i betyg bör denne klara av G och VG- nivå, 
men förutom en analyserande förmåga krävs ett generaliserande tankesätt samt 
väldigt bra prestationer vid olika redovisningstillfällen. I princip ska en elev 
kunna få ett högt betyg om eleven gör bra ifrån sig på prov, oavsett om eleven 
skolkar under fl ertalet lektioner. Men, för exempelvis NO är det uteslutet då 
dessa ämnen bygger på deltagande i olika laborationer. Vissa lärare anser att 
man inte bör ge elever MVG redan i år 8, då det är mindre roligt att kanske 
behöva sänka betyget i år 9. Andra har däremot den motsatta uppfattningen, 
och sätter MVG även i åttan. Inom ett ämne som Idrott och hälsa kan det fi nnas 
ytterligare krav för att få MVG:

För att få MVG krävs att eleven ”behärskar de fl esta idrottsaktiviteter mycket 
förtjänstfullt”, som jag har skrivit i kriterierna. Det står också att för ett MVG krävs 
att eleven ska planera och genomföra en lektion, men det brukar jag inte vara så 
noga på. Det är en bonus, jag anser att det är viktigare att eleven visar positiva 
ledaregenskaper och är ett gott föredöme som idrottsutövare. IG blir det om eleven 
inte är närvarande eller slappar, eller om eleven inte kan simma. Det är fl er pojkar än 
fl ickor som får MVG, de är mer aktiva./ Idrottslärare på högstadiet

De elever som får IG saknar ett eller fl era moment, och därmed fi nns det inget 
fullständigt underlag för bedömning och betygsättning. 

Kan alla elever uppnå betyget Godkänd? 

Lärare har olika åsikter beträffande om alla elever kan uppnå betyget Godkänd 
eller inte. En del anser att de allra fl esta elever kan göra det; med rätt resurser samt
en aktiv, målinriktad och kompetent pedagog som stimulerar och hjälper eleven 
att bygga på sin självkänsla, sitt självförtroende och sin insikt. Elever bör 
emellertid också bjuda till själva. En viktig faktor som krävs för att alla ska nå 
målen är att tillräckligt med tid fi nns till förfogande. Med dagens uppnåendemål 
leder tidsbrist tyvärr till att alla elever inte kan uppnå betyget G.
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Alla elever kan uppnå betyget G men på olika lång tid. Målen i läroplanen är alltför 
statiska och tar inte hänsyn till individuella olikheter. Förmåga är ingen statisk 
”gåva” som vissa har och andra saknar. Förmågor är utvecklingsbara och behöver 
TID på sig./ Speciallärare på högstadiet

Andra lärare har däremot åsikten att det krävs mer än tid för att alla ska nå upp 
till Godkänd. Dagens skola har inte tillräckliga ekonomiska möjligheter för
att tillhandahålla tillräckligt med undervisningsmaterial och enskild undervis-
ning, vilket krävs för alla elevers olika behov. 

Det är en utopi att alla elever kan uppnå betyget G trots att vi alla i skolan jobbar mot 
detta. I dagens samhälle krävs allt mer av medborgarna i fråga om läsförståelse och 
i att tolka olika uppgifter. I den tidigare normalfördelningskurvan var det ”naturligt” 
att en viss procent inte uppnådde betyg tre. Nu ska alla uppnå Godkänd, detta är en 
stor stressfaktor för både elever, lärare och föräldrar. Det är även dags att uppvärdera 
de praktiska kunskaperna./ Speciallärare för de yngre åldrarna

Kraven för ett G kan skilja mellan ett teoretiskt ämne och exempelvis Idrott 
och hälsa:

Jag skulle helst vilja ha ett annat upplägg på Idrott och hälsa…en idrottslinje där alla 
som vill ha högre betyg kunde välja att gå... Den andra skulle vara en motionslinje, 
där det bara skulle gå ut på att röra på kroppen. Där skulle det bli ett lugnare tempo 
och mer motionsinriktning. Troligtvis skulle då fl er kunna få ett G i gymnastik. Med
ett sådant upplägg skulle det dessutom löna sig samhällspolitiskt och ur hälsosyn-
punkt, att få fl er arbetsdugliga individer som höll sina kroppar igång och mådde bra. 
Även fl er blyga fl ickor skulle lockas att delta under idrottslektioner./ Idrottslärare 
på högstadiet

Resurser för att uppnå G och högre

Pedagogen i grundskolan har i första hand sig själv som resurs för de elever 
som vill nå betyget G och högre. Kontakten med hemmen, tillräckligt med 
undervisningstid, möjlighet att kunna undervisa i små klasser och grupper, är
alla viktiga bidragande faktorer. Andra är bra undervisningsmaterial samt möj-
lighet att kunna diskutera med andra lärare som undervisar elever i lika 
årskurser. Att som lärare kompetensutveckla sig är av stor betydelse. 
 I en klass kan det fi nnas fl era lässvaga elever, men kanske bara en av dessa 
har diagnosen dyslexi. Oavsett diagnos eller inte ska alla elever med läs- 
och skrivsvårigheter få det stöd och den hjälp som de behöver för att kunna 
utvecklas optimalt. Det betyder då mycket för en lärare med att ha tillgång till 
en specialpedagog/speciallärare. För att elever ska prestera bra, oavsett ålder, 
är det betydelsefullt att atmosfären i klassrummet är trivsam och att läraren 
lyckas med att skapa en god relation till sina elever. 

Har elever mindre läs- och skrivsvårigheter tar man ingen hänsyn till det. Men det 
kan vara svårt att veta om vissa barn har mattesvårigheter, eller om det egentligen 
grundar sig i lässvårigheter. Om en elev har dyslexi så tar man större hänsyn till det./ 
Lärare på högstadiet
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Elever i gymnasieskolan som riskerar IG-varning får det oftast så fort som 
möjligt. Genom de klasskonferenser som genomförs två gånger per läsår, 
uppmärksammas de elever vilka riskerar att inte klara G på ett tidigt stadium. 
Eleven har själv ansvaret för studierna, men får emellertid hjälp av lärare med 
att fullfölja de teoretiska uppgifter denna/denne inte klarat, genom att göra om 
dem och kanske redovisa dem på ett annat sätt. Då det gäller gymnasieskolans 
olika yrkesämnen, fi nns inga extra resurser att sätta in, läraren försöker i stället 
att hjälpa eleven vidare. 

… som lärare med ca 30 elever kan det vara svårt att hinna med. Det beror också 
på om eleven är svag eller lat. Redan i åk 1 ska resurserna läggas in och om det inte 
fungerar fi nns IV-programmet att tillgå. Det krävs idag mer speciallärarresurser./ 
Lärare på gymnasiet

Nej, resurser fi nns bara i kärnämnen. Man väntar in eleven, men risken fi nns då att 
eleven inte hinner med alla kurser, vilket medför att inget slutbetyg kan ges./ Lärare 
på gymnasiet

Infärgning av kärnämnen minskar oro och fungerar motiverande, då eleverna 
får en tydlig bild av hur de kan använda matematik i vardagen, speciellt inom 
yrkesprogram. 

Det är nödvändigt på fordonsprogrammet att färga in kärnämnena så att eleven ser 
en helhet i sin utbildning. Matematiken blir då mer intressant och lättare att ta till 
sig./ Lärare på gymnasiet

I särskolan är det ont om resurser. Personliga assistenter kan kanske sättas in för
kärnämnen, men inte utbildade pedagoger. Arbetslaget har idag ingen möjlig-
het att hjälpa till, dessutom är det ännu svårare inom yrkesämnena. IG fi nns inte
vid särskolan och eftersom kurserna har ett så stort innehåll, kan eleven i stället 
prova på andra delar som de kanske klarar i stället.

Det är svårt att lyckas med elever på gymnasiet som fått Godkänd i till exempel 
svenska på grundskolan, trots att de inte kan skriva sina namn. Kanske IV-
programmet vore bättre för dessa elever./ Lärare i särskolan

Vilka elever ska ha MVG och IG? 

I en undersökning vid en grundskola där 14 elever, 9 lärare och 3 rektorer 
framförde sina åsikter om vad som bidrar till betygen IG respektive MVG, var 
ett fl ertal kriterier avgörande för MVG (Figur 1). 



35

Figur 1. 
Elevers, lärares och skolchefers kriterier för MVG.

Såväl elever som lärare såg kunskap och självständighet som viktiga faktorer 
för ett MVG. Lärare ansåg även att noggrannhet är viktigt för detta betyg, 
och enligt skolchefer ska de nationella målen vara uppfyllda för ett MVG. 
Sammanfattningsvis var i denna undersökning kunskap, självständighet och 
bra provresultat de tre viktigaste faktorerna för MVG, följt av förmåga till 
ställningstagande, att ha perspektiv samt att kunna analysera. 
 Många andra kriterier följde därefter i en fallande skala. Dessa var; noggrann-
het, intresserad, problemlösare, motiverad, faktasökande, närvaro, nationella 
målen, instruktionsförståelse, fl itig, effektiv, refl ekterande, planerar studierna, 
jämförande arbete, hjälper andra, använder begrepp, arbetar processinriktat, 
lokala målen samt att kunna ställa konstruktiva frågor.
 Beträffande kriterier för att få IG i samma undersökning var sammanfatt-
ningsvis frånvaro och oengagemang de viktigaste faktorerna, följt av osjälv-
ständighet, okunskap och störande uppträdande (Figur 2). Lärare och elever 
hade fl era kriterier till att inte sätta betyg på en elev inom ett ämne, men de 
fl esta i de båda grupperna ansåg att en elev som inte är närvarande och inte 
engagerar sig i skolarbetet ligger nära till att få IG i ett ämne. Skolchefer angav 
endast att elev som inte uppnått de nationella målen ska få IG i sitt betyg. 
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Figur 2 
Elevers, lärares och skolchefers kriterier för IG.

Vem får MVG och IG?

En annan intervjuundersökning, dock utan statistik, visar vad som utmärker 
de elever som får MVG respektive IG. Stämmer detta med den föregående 
undersökningen?
 Gemensamt för elever med betyget MVG är att de har en hög närvaro, ett 
intensivt arbete på lektioner och dessutom samtalar dessa elever med pedagogen 
kring uppgifterna. Pedagogen får därmed en bra bas för sin betygssättning. 
De elever som får MVG har kommit mycket långt i sin språkutveckling, och 
har förvärvat ett drivet skriftspråk. Eleverna kan analysera, refl ektera och har 
dessutom förmågan att ”läsa mellan raderna”. Eleverna kan argumentera på ett 
sätt som visar att eleven verkligen har förstått, och behärskar även att kunna 
anpassa sitt skrivande till mottagaren. När en elev kommer till år 7 är hon eller 
han redan en bra bit på väg. Det är alltså mycket svårt att från dåliga grunder nå 
fram till ett MVG på tre år, eftersom det tar fl era år att komma till denna nivå.

De elever som har betyget MVG har självförtroende, självinsikt och självtillit. De 
har även tillit till vuxna. Dessa elever är goda lyssnare och fi nner en glädje i att 
skriva. De jobbar bra enskilt och i grupp. Dessa elever är strukturerade./ Lärare i 
högstadiet

Det som utmärker IG-elever är att de drar sig undan pedagogen, det blir då 
svårare att hjälpa eleverna på ett individuellt plan. Frånvaron är hög, vilket kan 
ha många orsaker. Att tala, läsa och skriva är viktigt i alla ämnen, gemensamt 
för denna grupp elever är att de till största delen är ovilliga och dåliga läsare. 
De visar inga tecken på progression, utan skriver egentligen samma sorts texter 
på samma nivå med ett torftigt språk under hela högstadiet och gör uppgifter 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Antal

Frånvaro Oengagemang Osjälvständig Okunskap Störande/bråkig

Kriterier för IG



37

utan att förstå. Eleverna har ingen struktur i sin tillvaro, många är ofta mycket 
trötta och har svårt att koncentrera sig. Med närvaro och mer stöd skulle dessa 
elever nå målen.

Blir det rätt betyg?

Betygssättande lärare känner sig säkra på sina beslut i varierande omfattning. I 
stort sett anses betygen ge en rättvis bild, om hänsyn tas till allt dokumenterat 
underlag. För att få så rättvisa betyg som möjligt anser lärare att det krävs ett 
ökat samarbete inom lärarkåren.

Jag är säker på alla. Varenda en. Annars har man inte gjort sitt jobb. Man måste 
kunna motivera sitt betyg, alla sina betyg. Om en elev frågar om varför man har satt 
betyget måste man kunna förklara sig. Kan man förklara måste eleven godta det, 
även om de tycker att det är fel, men annars…De betyg som sätts ”fel”, sätts fel för 
att läraren inte är färdig, man har skyndat på, inte gjort jobbet ordentligt./Lärare på 
högstadiet

Medan en del lärare känner sig helt säkra på sitt betygsbeslut, kan andra vara 
mer tveksamma:

Det är alltid några i en klass det är osäkert kring, men jag kör på att hellre fria än 
fälla om jag känner mig tveksam. Men samtidigt är snäll-G en riktig björntjänst. Det 
hjälper ingen./ Lärare på högstadiet

Det kan även vara svårare att sätta det första betyget elever i åttan, jämfört med
slutbetyget i nian på samma elever. Men, det är inte alltid lätt att sätta slutbetyget 
heller:

I de klasser jag har satt slutbetyg har det varit ganska många jag känt mig osäker på, 
i synnerhet NO-ämnena. I matematiken är det lättare, deras resultat är mer konkreta. 
Kan de räkna svåra tal är de duktiga, kan de inte räkna alls är de dåliga, hårddraget 
förstås. Hur gör man med en elev som är en hejare på hundar, avel och vardagsnära 
biologi, men inte alls kan relatera det till evolution och så, mer teoretiskt. Det är 
svårt, tycker jag./ Lärare på högstadiet

Egentligen bör betygen bli lika för en elev, oavsett vilken lärare som sätter 
dem. Vissa lärare upplever dock att betygen kanske skulle vara annorlunda med 
en annan betygsättare. Olika ämnen kan upplevas olika svåra att betygssätta, 
matte och svenska anses vara lättare än SO och NO. Det kan även skilja mellan 
skolor, ”snälla” betyg sätts på vissa medan man är hårdare på andra. Det är 
enklare att vara ”snäll” mot de elever som har ett IG och släppa upp dem till 
Godkänd-nivå om de ligger precis på gränsen, än vad det är med ett VG till 
MVG. På gymnasiet blir emellertid inte alltid de ”snälla” betygen från nian till 
fördel för eleven. 

I svenska tror jag vi skulle sätta liknande betyg. Det är ju mer av ett färdighetsämne, 
och så har man ju proven, nationella proven. I SO kanske det skulle vara fem stycken 
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i en klass, som skulle fått olika betyg av olika lärare. Jag tror vi skulle vara överens 
om vilka som skulle bli godkända, fast med G-VG är det nog större skillnad. Det är 
olika mellan ämnena./ Lärare på högstadiet

En del lärare menar att det inte går att ha som målsättning att alla lärare ska 
bedöma exakt lika. Detta kan, enligt dessa lärare, jämföras med målet att alla 
elever ska bli godkända, alla vet att det inte går. Andra anser att eleverna borde 
kunna kräva att alla lärare bedömer lika.

Nöjd ska man inte vara förrän alla bedömningar är lika, men samtidigt kommer man 
inte ifrån att betygskriterierna är ganska vaga. Alla kan hitta stöd för alla betyg. Det 
handlar om kulturen på skolan, och om krav. Från arbetsgivaren och föräldrarna och 
eleven, krav på att sätta rätt betyg. Fast det är mer krav inifrån. Man vill göra rätt./ 
Lärare på högstadiet

Några gymnasieelevers åsikter om deras betyg i Naturkunskap A var rätt eller 
fel:

Jag kollade inte på några betygskriterier. Däremot tittade jag på uppgiftstyper för 
MVG. Det handlade om att kunna analysera mera. Jag fi ck för högt betyg. Underlaget 
för betygsättningen var mest grupparbeten. Det är omöjligt att separera vilka som 
gjort vad. Kunskapsmässigt var jag inte värd MVG./ Elev, f.d. naturvetenskapliga 
programmet, MVG i Naturkunskap A

Jag fi ck kännedom om lokala kursplaner och betygskriterier för Naturkunskap A, 
men det är ändå ingen som fattar eller bryr sig om det. Det gäller alla ämnen. Jag 
brukar aldrig kolla på betygskriterierna. Jag fi ck VG i naturkunskap A och borde ha 
haft MVG. Bedömningen var bara på en inlämningsuppgift och på ett par prov. Jag 
hade VG+ på proven . När det gäller inlämningsuppgiften så fi ck jag göra en analys 
av Miljöbalken vilket var en mycket svår uppgift i jämförelse med de som hade till 
exempel växthuseffekten. Jag är mycket intresserad av miljöfrågor och var väldigt 
ambitiös, men läraren tittade tydligen bara på proven. Jag skulle vilja att det fanns 
fl era betygsteg. Man kan få samma betyg som en sopa. Jag tycker att 7 steg vore 
lagom./ Elev, samhällsprogrammet, VG i Naturkunskap A

Blir betygen jämförbara?

Matematikkunskaperna ska vara lika för att nå ett G i Ma A oavsett program 
på gymnasiet, trots att eleverna inte har likadana prov. Det är emellertid 
fördelaktigt om läraren undervisar på olika program för att få perspektiv på sin 
undervisning och bli mer rättvis i sin bedömning.
 Beroende på gymnasieskola och program kan det trots allt vara olika lätt 
att få Godkänd eller högre betyg. Det ställs exempelvis generellt högre krav på 
förståelse av naturvetenskapliga defi nitioner och begrepp, samt exkursioners 
innehåll i NV-programmet jämfört med inom andra program. I praktiska 
program handlar det i princip endast om att få eleverna godkända.  

Nej, vi bedömer inte lika. Om vi bedömde lika så skulle säkert hälften av eleverna 
ha IG i andra program än NV-programmet. NV-eleverna är redan från början insatta 
i vad naturvetenskap är, de kan en hel del vilket leder till att Naturkunskap A-
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kursen blir en repetition för dem. För många elever i andra program är det som 
tas upp i naturkunskap A-kursen nytt, eller upplevs som nytt för dem. De kan inte 
börja på samma nivå som NV-eleverna. Politikerna har försökt skapa en skola 
för alla vilket har skapat en likriktning i skolan. Jag tycker att politikerna saknar 
verklighetsförankring. / Lärare i Naturkunskap A på gymnasieskola

Betygen som urvalsinstrument

Det nuvarande betygssystemet anses av vissa lärare inte vara fulländat, då det 
fi nns lärare som inte följer systemet. Dessa har inte brytt sig om att konkretisera 
målen, de väljer att gå mer på känsla i stället för att följa målbeskrivningar 
och kriterier, vilket ger större orättvisor. Betygen fungerar dock som 
urvalsinstrument, oavsett om de är rättvisa eller inte. De fl esta utbildningar går 
efter betyg, några har praktiska prov eller arbetsprover. Praktiska test skulle 
kanske kunna användas i en högre omfattning för dem som har valt praktiska 
utbildningar. 

Det beror på vilken högre utbildning man väljer. Jag tycker att man i större 
utsträckning skulle gå på personlighet, att man kan kolla vad man passar som. 
Ofta har man insett det som 18-åring, men inte alltid. Några skulle behöva hjälp 
för att se vad man passar till. Intervjuer kan vara ett medel att testa vem som 
ska och bör komma in. Betygen berättar inte hela sanningen… Betyg skall vara 
urvalsinstrumenten, men i kombination med någon form av inträdesintervju eller 
liknande. Har tänkt ibland i termer av viktade betyg, för att vissa betyg skall väga 
mer för en viss utbildning. Idag väger alla betyg lika, oavsett vilken utbildning man 
skall in på./ Lärare på gymnasiet

Kraven för att bli behörig till de nationella gymnasieprogrammen ifrågasätts 
av många. Det diskuteras kring behovet av betyget Godkänd i kärnämnen 
för att bli en bra bilmekaniker eller frisör. Ett anlagstest skulle kanske vara 
ett bättre urvalsinstrument, vilket används vid många estetiskt inriktade 
gymnasieprogram, som ett sätt att kunna skilja talang från annat. Det fi nns 
dock inget heltäckande förslag på den urvalsgrund som skulle kunna ersätta 
dagens system. 

Jämförbarhet

Om bristande jämförbarhet innebär att olika elevers prestationer i princip inte 
kan jämföras, så är detta ett problem för ett betygssystem, eftersom betygen 
i princip inte ger någon grund för rangordning av elever med avseende på 
värdering av prestationer. Om bristande jämförbarhet innebär att rangordning 
över elever till viss del är osäker är detta inte så allvarligt, eftersom åtminstone 
en viss delmängd av rangordningen kan vara säker. Det går då att ange goda 
skäl för att vissa elevers prestationer är klart bättre än andra elevers. Det 
fi nns dock även osäkra fall, men betygssättningsmetodiken är kanske möjlig 
att utveckla så att antal osäkra fall minskar, eller att man bättre förstår varför 
osäkerhet uppkommer.
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Problem är det, men inte nödvändigtvis allvarlig. Om till exempel skolbetyget är en 
del av bedömningen för att få en studieplats vid sidan om intagningsprov, minskar 
betydelsen av bristande jämförbarhet./ Lärare på högskola

En mall med preciserade mål att arbeta efter fi nns inte. Det fi nns en viss 
osäkerhet kring en sådan med olika åsikter för och emot. En fungerande 
mall skulle emellertid kunna minska jämförbarhetsproblemet, dels genom att 
reducera antalet osäkra rangordningar, men även för att få en ökad förståelse 
för olika faktorer som ger upphov till jämförbarhetsproblem.

För att kunna jämföra krävs förstås en hög grad av standardisering. Jag ser inga 
större problem med att ha standardprov/centralprov som man hade när jag gick 
i skolan, och låta dessa styra vilken betygsnivå klassen ska ligga på./ Lärare på 
högskola

Högskolestudier ligger i mindre utsträckning till grund för urval till högre studier 
än vad gymnasiebetyg gör, då högskolan ju ofta är den högsta utbildningen en 
person involveras i. Men, även högskolebetygen ligger till grund för viktiga 
beslut, exempelvis antagning till forskarutbildning och möjligheter att få en 
viss anställning. Kursbetyg från grundexamen vid en högskola utgör emellertid 
endast ett kriterium för detta. Betyget i sig har en relativt liten tyngd vid en 
sammantagen bedömning av studenters lämplighet vid dessa beslutssituationer. 
Problemet med betygens jämförbarhet kan därför anses vara mindre allvarligt 
vid högskolor.

Hur kan det bli en förändring till ett rättvist betygssystem?

Grundskola och gymnasieskola

Det ska vara allmänt tillåtet och accepterat att gå om årskurser. Redan i för-
skolan bör man kunna prata med föräldrar om att vid behov ta ett extra år för 
barnet. Det behövs många fl er speciallärare för alla elever som tidigt inte klarar 
undervisningen. Betygen ska införas tidigt, kanske redan i år 4, men då inte i 
alla ämnen utan i ”tunga” ämnen som svenska och matte. 

Jag vill att det ska sättas in stöd tidigt i grundskolan, redan i ettan. Det handlar inte 
bara om betyg, det handlar också om att man ska ha förutsättningar för att klara 
grundskolan. Skolk, lässvårigheter koncentrationssvårigheter, - hur ska de kunna 
labba och hur ska de kunna klara teorin? Det går inte att ge betyg då. Redan på 
låg- och mellanstadiet ska det vara extra stöd. Man måste vara ärlig och våga prata 
med elever och föräldrar om problemen. Det är för otydligt på mellanstadiet. Man 
skjuter på problemen till högstadiet, och ger sällan tillräckligt med hjälp. Därför är 
det stora gap. Det behövs fl er speciallärare för alla elever som inte hänger med./ 
Lärare på högstadiet

Det fi nns även förespråkare för ett återinförande av det relativa betygssystemet. 
Med en inriktning mot relativ betygssättning kan man jämföra skolprestationer 
över hela landet, då någon form av riksnormering är önskvärd. 
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Relativa betyg rakt av, betyg från år 3. Framför allt så är det viktigt med rättvisa betyg
för gymnasiet, därför är det viktigast att börja där med relativa betyg./ Lärare på 
högskola

Betyget ”Godkänd” kan upplevas otrevligt och opersonligt, och skulle kanske
kunna uttryckas på ett annat sätt. Begreppet kan leda till ett felaktigt användande
och tolkas som att man är godkänd eller inte, även som människa. Idag är G 
ett väldigt brett betygssteg, många lärare anser därför att det målrelaterade 
betygssystemet borde innehålla fl era steg. Med till exempel 5, 7 eller 10 sådana, 
skulle det vara lättare att sätta betyg, även om mer tid skulle tas i anspråk. 
Offi ciellt är det idag en 4-gradig skala; IG, G, VG, MVG. Men, den skala 
som egentligen används vid bedömning av provresultat kan till och med bli 
9-gradig; IG, G-, G, G+, VG-, VG, VG+, MVG-, MVG. Med fl er betygssteg 
skulle eleverna uppleva betygen som rättvisare, och även möjliga att förändra. 
Idag är det omöjligt för en del elever att kunna höja sitt betyg. 

Jag tror att det skulle bli enklare för eleverna att acceptera de betyg de fi ck, om det 
fanns fl er steg i betygsskalan. /Lärare på gymnasiet

IG visar inte vad eleven kan, bara att eleven inte kan och bör därför avskaffas 
enligt en del lärare, då det inte är bra för dem som redan har dålig självkänsla. 
Det syns inte i betyget att en elev kan ha kämpat i fl era år och har kanske gjort 
stora framsteg. Åsikter fi nns om att det därför borde fi nnas en gradering D, för 
Deltagit. Det skulle visa att eleven i alla fall varit närvarande vid lektionerna.

Jag skulle helst vilja ha en taklös trappa, som bestämmer nivån utan tanke på ålder. 
Där skulle man kunna befi nna sig på olika nivåer beroende på vilka kunskaper 
och färdigheter eleven har, men oberoende av ålder. Det nuvarande systemet är 
en stressfaktor, då eleven ska kunna visst mycket vid en viss ålder./ Lärare på 
högstadiet

För att betygssystemet ska fungera bra och en maximal likvärdighet kunna nås, 
behövs såväl tydligare kriterier som tydligare mål. Dessa bör vara enhetliga 
för hela landet och tolkas lika av alla lärare. Lärare måste diskutera mycket, 
och jämföra arbeten med varandra, till exempel de nationella proven och LUS-
scheman, för att sedan kunna göra en gemensam bedömning. 

Högskola 

Flera betygssteg skulle vara bra även på högskolenivå enligt de lärare som är 
positiva till den nya ECTS-skalan. Gruppen Godkänd, som idag kan blir hur 
stor som helst, ger orättvisa. Fler betygssteg kan återge verkligheten bättre, 
och ger en rättvisare spegling av individen. Gränsen mellan VG och G är idag 
oklar. Ofta tvingas lärare att ge en duktig student G, vilken därmed hamnar på 
samma betygssteg som den som knappt får G. Det kan även bli så att studenten 
får VG, trots att denna/denne inte är lika duktig som toppstudenten med ett 
starkt VG. 
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Det fi nns både för och nackdelar. ETCS skalan ger 7 betyg och har 2 ”underkända” 
som indikerar vilken arbetsinsats studenten behöver lägga ner för att klara kursen. 
Fördelen är att det ger en rättvisare bild med 7 steg än med 2 steg. Betyg passar 
en del studenter och är det mest neutrala bedömningssystemet som fi nns. Om 
det är objektivt ska inte studentens personlighet eller kontaktnät spela någon roll 
för resultatet. Idag när de fl esta, alltför stor andel anser många, jobb förmedlas 
via kontakter och släktskap … sållas alltför stor del kompetens bort./ Lärare på 
högskola

Andra lärare anser att nackdelarna överväger med ECTS- systemet, och att det 
såväl inom högskola som inom den allmänna skolan räcker med 2-3 nivåer av 
godkända betyg. Om mer arbete ska läggas på en utökad betygsskala, måste 
även den extra arbetstiden betalas. Det är enklare och det tar mindre tid att bara 
ha Underkänd och Godkänd, än att ha en betygsskala i 7 steg. 7-stegsskalan 
förutsätter ett mycket mer systematiskt sätt att se på utbildningsmålen. Om 
betygsskalan indelas i alltför många betygsgrader fi nns det dessutom en risk att 
detta leder till en otydlighet i examinationen. I ett betygssystem som är mycket 
fi nfördelat kan tillfälliga formsvackor få en kontraproduktiv effekt hos elever 
och studenter. Är det däremot för få godkända betygsnivåer, exempelvis en, 
premieras inte fl it och ambition.

Eftersom betyg är ett bra bedömningsinstrument, är färre steg bättre än fl er, endast 
U/G räcker som betyg. Om målet är att man ska uppnå en viss nivå av något räcker 
det ju med ett betyg som visar att man har uppnått det. Möjligtvis kan några högre 
nivåer i vissa fall motivera större arbetsinsats. Betygen ska vara till för studenten, 
inte för läraren./ Lärare på universitet
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4

Betygsstatistik

Kapitel 4 innehåller betygsstatistik för skolor på olika nivåer och i skilda delar 
av landet. Statistiken har insamlats och bearbetats av deltagare i kursen ”Betyg 
och bedömning” 5 p under vt 2006 respektive ht 2006. Utifrån direktiven att 
speciellt studera betygen IG och MVG, har de olika kursdeltagarna hittat fl era 
olika aspekter att presentera bland statistikens siffror och värden. Några av 
dessa återges i följande sammanställning:

 • Jämförelser mellan ämnen
 • Genusskillnader
 • Skillnader mellan nationella prov och slutbetyg i kärnämnen
 • Betygsinfl ation
 • Födelsemånadens påverkan på uppnådda resultat

Jämförelser mellan ämnen

Grundskola

Den betygsstatistik som inledningsvis presenteras avser skola A. Det är en 
skola för elever i år 7-9, och har ett upptagningsområde i vilket det fi nns 
märkbara skillnader då det gäller social, ekonomisk och kulturell bakgrund. 
Betygsstatistiken för avgångsklasser 2005 visar vissa intressanta aspekter 
(Tabell 1).

 Ämne Totalt (antal) G VG MVG Ej nått målen

 Bild 93 22,6 58,1 14 5,4
 Engelska 93 44,1 32,3 19,4 4,3
 Hem- och konsumentkunskap 93 25,8 37,6 28 8,6
 Idrott och hälsa 93 17,2 21,5 38,7 22,6
 Matematik 93 59,1 21,5 9,7 9,7
 Moderna språk, elevens val 0     
 Moderna språk, språkval 47 34 29,8 29,8 6,4
 Modersmål 10 10 90 0 0
 Musik 93 22,6 47,3 22,6 7,5

 NO 0     

 Biologi 93 45,2 28 11,8 15,1
 Fysik 93 40,9 25,8 14 19,4 

      for tsättning...
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 Ämne Totalt (antal) G VG MVG Ej nått målen

 Kemi 93 36,6 33,3 8,6 21,5
 Slöjd 93 21,5 40,9 30,1 7,5

 SO 0     
 Geografi   33,3 35,5 11,8 19,4
 Historia  39,8 26,9 20,4 12,9
 Religion  34,4 37,6 16,1 11,8
 Samhällskunskap  34,4 37,6 9,7 18,3

 Svenska 88 52,3 31,8 13,6 2,3
 Svenska som andraspråk 5     
 Teckenspråk 0     
 Teknik 93 44,1 23,7 21,5 10,8

Tabell 1
Slutbetyg per ämne i årskurs 9 (%), 2005, skola A (Källa: SIRIS)

Inom hälften av ämnena i skola A får de fl esta elever G inom respektive ämne. 
I övrigt är det VG som en majoritet av eleverna får, med ett undantag; idrott 
och hälsa, där nästan 39 % har MVG. I bild har 14 % av eleverna MVG, i de 
naturvetenskapliga ämnena samt i matematik har ungefär 10 % av eleverna 
samma betyg, och i teknik är andelen 20 %. Då det gäller IG är nivåerna höga 
i de naturvetenskapliga ämnena samt inom Idrott och hälsa. I dessa ämnen har 
ungefär 15 % - 22 % av eleverna IG, i teknikämnet har däremot drygt 10 % av 
alla elever IG.
 En jämförelse mellan skola A:s betygsresultat och ett genomsnittligt värde 
för kommunens avgångsklasser i år 9, visar att skolan ligger under genomsnittet 
i många ämnen då det gäller MVG, för idrott och hälsa råder dock det motsatta 
förhållandet (Tabell 2). För IG har skola A värden över kommunens genomsnitt, 
såväl i naturvetenskapliga ämnen som i idrott och hälsa.

 Ämne MVG (%) IG (%)

  I kommunen I skola, studie I kommunen I skola, studie
  2005 2005 2005 2005 

 Bild 19 14 4,2 5,4
 Idrott och hälsa 25 38,7 9,6 22,6
 Biologi 15 11,8 9,5 15,1
 Fysik 13,3 14 11,7 19,4
 Kemi 10,9 8,6 11 21,5
 Matematik 12 9,7 7,8 9,7

Tabell 2
Jämförelse fördelning MVG/IG mellan kommunnivå och skola A, år 2005. (Källa: SIRIS)
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I betygsstatistiken för slutbetyg år 2006 inom skola A, visas fortsatt höga värden
för IG i de naturvetenskapliga ämnena, ungefär 20 % (Tabell 3). 

 Ämne Totalt(antal) G VG MVG Ej nått målen

 Biologi 71 49,3 28,2 2,8 19,7
 Bild 71 8,5 45,1 39,4 7
 Engelska 71 35,2 39,4 14,1 11,3
 Franska 12 41,7 33,3 25  
 Fysik 71 45,1 22,5 9,9 22,5
 Geografi  71 45,1 35,2 14,1 5,6
 Historia 71 28,2 35,2 21,1 15,5
 Hem- och konsumentkunskap 71 29,6 33,8 28,2 8,5
 Idrott och hälsa 71 32,4 22,5 33,8 11,3
 Kemi 71 45,1 20 2 20,4
 Matematik 71 50,7 33,8 1,4 14,1
 Musik 71 21,1 50,7 18,3 9,9
 Religionskunskap 71 35,2 32,4 25,4 7
 Samhällskunskap 71 38 33,8 16,9 11,3
 Slöjd 71 23,9 49,3 18,3 8,5
 Spanska 20 35 30 30 5
 Svenska 55 38,5 35,4 16,9 9,2
 Svenska som andraspråk 6 83,3 16,7   
 Teknik 70 50 22,9 1,4 25,7
 Tyska 11 18,2 63,6 18,2  

Tabell 3
Slutbetyg per ämne i årskurs 9 (%), 2006, skola A (Källa: skola A)

I teknik har drygt 25 % av eleverna inte nått målen. Matematik, engelska och 
svenska ligger på en bättre nivå. När det gäller MVG är resultaten i bild samt 
idrott och hälsa så högt som 33 - 40 %. 
 Det är en generellt låg andel elever som når MVG i naturvetenskapliga 
ämnen, liksom i ämnena teknik och matematik. Andelen betyg i vissa ämnen 
skiljer sig markant mellan åren 2005 och 2006. Om en jämförelse görs mellan 
årskullarna beträffande bild, var det ett större procentuellt värde för MVG 
2006 jämfört med året före. 2005 hade en betydligt högre andel elever MVG 
i de naturvetenskapliga ämnena, liksom matematik och teknik, jämfört med 
2006. Andelen elever med IG i NO-ämnen är ungefär lika under båda åren, i 
teknik har en större andel elever IG 2006 jämfört med 2005. Vad gäller idrott 
och hälsa är andelen elever som ej har nått målen halverad år 2006, men det är 
fortfarande en väldigt hög procent av elever som uppnått MVG.
 Som tidigare framgått fi nns inom skola A:s upptagningsområde en tydlig 
skillnad beträffande social, ekonomisk och kulturell bakgrund. Många elever 
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har invandrarbakgrund, vilka får något år på sig i en förberedelseklass för att 
lära sig det svenska språket, sedan ska eleven ut i vanlig klass. Det är inte 
bara språket som är problem, många bär även på olika former av traumatiska 
upplevelser. Detta bidrar till stora svårigheter med att få betyget Godkänd i alla 
ämnen. Då det gäller studieresultat ligger skola A lägre än riksgenomsnittet.

Det här är en skola där många har invandrarbakgrund….Många har stora problem 
med språket och då följer många problem med i andra ämnen också. Men i någon 
forskarrapport jag läste för ett tag sedan, stod det att 20 % av alla elever har helt 
enkelt inte förutsättningar att nå målen. Det är tillräckligt svårt för svenskfödda 
elever. I så fall är den här skolans siffror låga för 2005. Det beror på hur man lägger 
målen. Tror man att alla ska kunna nå målen, är man ute och cyklar. Vi har ju många 
överåriga elever. Då de blir 16 år i år 8, ska det göras en bedömning på dem, vilket 
betyg de skulle ha fått om de gått i år 9. Det är helt sjukt, hur många av dem kan få 
något betyg då? Det drar ner betygsstatistiken för skolan./ Lärare vid skola A

Bland överåriga elever, vilka är inskrivna i en årskurs under den årskurs 
som motsvarar den rätta åldern, kommer många dessförinnan från en för-
beredelseklass. Det gör att många elever blir 16 år i åttan och eleven kan i 
princip sluta skolan, då grundskolelagen upphör. De fl esta elever fortsätter 
ändå skolan. För alla som blir16 i år 8 ska det skrivas en form av betyg, som 
blir en bedömning över vilket resultat de skulle ha fått om de gått i nian. Bland 
dem som tidigare gått i en förberedelseklass, är det i regel svårt att få så många 
godkända betyg. Bild är ett praktiskt ämne som de fl esta elever brukar klara, 
men oftast inte teoretiska ämnen. 
 För varje ämne, i vilket eleven inte har uppnått betyg, skrivs ett formulär 
där det ska stå vad eleven gjort, vad skolan gjort samt vidtagna åtgärder. Den 
bedömningen hamnar emellertid inte bland listor med betygsstatistik. Ett 
formulär per ämne, vilka berör en elev som knappt fått något godkänt betyg 
alls, blir totalt sett många papper. Är det väldigt många överåriga i år 8 som 
inte klarar av att få betyg, blir det således mycket pappersarbete för berörda 
lärare.

Gymnasieskolan/Matematik A i tre program

Inom gymnasieskolan fi nns det några obligatoriska kurser som alla elever inom 
samtliga program ska läsa, till dem räknas Matematik A och Naturkunskap A. 
Den statistik som visas härnäst berör dessa, och åskådliggör vissa skillnader 
inom och mellan dessa kurser.
 Följande betygsstatistik visar betygssättningen av kursen Matematik A 
för åren 2004/2005 samt 2005/2006  inom tre gymnasieprogram i skola B;
ett teoretiskt (samhällsvetenskapliga programmet), ett yrkesinriktat (fordons-
programmet) samt ett program som både är teoretiskt och yrkesinriktat 
(handelsprogrammet). Diagrammet visar tydligt att det vanligaste betyget i
samtliga tre program är G (Figur 3). Den största andelen VG och MVG fi nns
inom det samhällsvetenskapliga programmet, och fl est IG sätts inom fordons-
programmet.
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Figur 3
Betygsfördelning 2004/2005 respektive 2005/2006 skola B                                        

Såväl på det samhällsvetenskapliga programmet som på fordonsprogrammet 
har elever idag högre kunskaper jämfört med tidigare år. Många av de 
elever som klarar grundskolan utan några större problem börjar på det 
samhällsvetenskapliga programmet, och har därför lärt sig de grundläggande 
kunskaper som krävs för att klara Matematik A. De elever som söker till for-
donsprogrammet gör numera ett positivt val. Det är konkurrens om platserna, 
vilket har bidragit till att antagningspoängen ökat under de senaste åren. Tidigare 
ansågs detta program vara ”slött”, vilket inte krävde så stor arbetsinsats. För 
många blev det då ett negativt val, då de som placerades på fordonsprogrammet 
inte var behöriga till något annat program.

Man måste oftast börja på en låg nivå, där repetition är ett viktigt inslag i 
undervisningen. Flertalet av eleverna har haft genomgångar på alla moment i 
Matematik A, men dessa elever kommer framförallt från den så kallade långsamma 
gruppen på högstadiet. De har även räknat i mindre grupper och fått tillgång till 
extra hjälp./ Lärare på fordonsprogrammet, skola B

Trenden tyder på att fl era elever i fordonsprogrammet klarar betygen G och 
VG, vilket kan bero på att antagningspoängen till programmet har höjts. 
Även i det samhällsvetenskapliga programmet har det märkts en skillnad, då 
fl er elever klarar Matematik A och därigenom gör ett bättre resultat i kursen 
Matematik B. 

Över lag så tycker jag att betygsstegen procentuellt sätt är lika som för åtta år sedan, 
då jag började som lärare./ Lärare på det samhällsvetenskapliga programmet, skola B
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Gymnasieskolan/Matematik A och Naturkunskap A i 12 program

Följande statistik avser betyg för elever i år 3, som samtliga har slutfört såväl 
Matematik A (Ma A) som Naturkunskap A (Nk A). De tolv program, vilka 
undersökningen omfattar, och som fi nns i skola C, är följande:

 BF Barn- och fritidsprogrammet IP Industriprogrammet
 BP Byggprogrammet MP Medieprogrammet
 EC Elprogrammet NV Naturvetenskapliga programmet
 ES Estetiska programmet OP Omvårdnadsprogrammet
 FP Fordonsprogrammet SP Samhällsvetenskapliga programmet
 HR Hotell- och restaurangprogrammet TE Teknikprogrammet

För det totala antalet elever i samtliga tolv program har knappt hälften av 
eleverna G i kursen Matematik A (Tabell 4). En knapp fjärdedel, 23 % har IG 
och 9 % har MVG. Knappt hälften, det vill säga 49,5 %, har betyget G. 76,5 % 
av alla elever har minst G i Ma A. Då det gäller Naturkunskap A är betygen G, 
VG och MVG fördelade på ungefär en tredjedel vardera hos det sammanlagda 
elevantalet. Ingen har S i Naturkunskap A och bara 4 % har IG.

      Betyg  Matematik A Naturkunskap A

 S Underlag saknas 0,50% 0
 IG Icke godkänd 23% 4%
 G Godkänd 49,50% 35%
 VG Väl godkänd 18% 31%
 MVG Mycket väl godkänd 9% 30%

 Totalt   100% 100%

Tabell 4
Betygsfördelning gällande Ma A och Nk Ahos alla elever tillsammans i årskurs 3, 2006, skola C.

Betygsstatistiken för kursen Naturkunskap A är således något bättre än för 
Matematik A. Ett högre antal elever har VG eller MVG i Naturkunskap än 
i Matematik A; 96 % av alla elever har minst Godkänd i denna kurs. Vad det 
kan bero på kan vara fl era orsaker. I Nk A ingår fl er praktiska moment än i 
matematiken, det är således inte bara arbete i en kursbok som avslutas med ett 
prov. Enligt rektorn för Skola C är Naturkunskap A inte en lika krävande kurs 
som Matematik A, vilket leder till att eleverna lättare ett högre betyg. Rektorn 
anser vidare:

Att så många inte har ett godkänt betyg i Matematik A är lite skrämmande, men 
så är det väl lite över allt. Tyvärr så tar troligen många lärare det nationella provet 
alldeles för allvarligt och har då eleverna en dålig dag så får de ett dåligt betyg. 
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Med Naturkunskap är det inte prov på samma sätt så det är lättare för eleverna att få 
ett högre betyg eftersom fl era delar räknas ihop. Helt klart är det ett problem att så 
många (23,5 %) inte har Godkänd i Matematik A./ Rektor, skola C

Olika åsikter fi nns bland lärarna vid denna skola om Ma A är en hårdare kurs 
än Nk A eller inte. För att få betygen VG respektive MVG krävs mycket av 
eleverna i båda kurserna. Inom naturkunskapen är det emellertid fl er moment 
än i Ma A vilka är avgörande för betyget, såväl teoretiska som praktiska sådana. 
Att kraven är olika i kurser är naturligt, eftersom det är helt olika kurser med 
helt olika innehåll. Kriterierna för betygen blir just därför olika och kan då 
kännas olika hårda. 

I Naturkunskap är det fl er moment som kanske inte känns jobbiga. Och eftersom det 
är fl er moment blir inte provet lika tufft. Egentligen är det omöjligt att jämföra dessa 
kurser, de är ju så olika.  Ingen elev får ett betyg de inte är förtjänta av. Alla betyg 
grundar sig på något. Att eleverna tycker att vi lärare bara tittar på det nationella 
provet kan jag ibland förstå. Mycket hänger på det. Men det är ju för att de kanske 
inte har visat tidigare vad de kan, och då måste vi lärare ju gå på det nationella 
provet. Så det är faktiskt elevens eget ansvar att ta bort det jobbiga med det provet./ 
Lärare i skola C

Intervjuade elever anser att det är mycket lättare att få ett högre betyg i 
Naturkunskap A än i Matematik A. I Naturkunskap tycker sig elever kunna 
”slöa” ibland, men ändå ha möjlighet att få ett bra betyg eftersom det är 
fl era moment. Kraven för ett visst betyg känns för elever inte lika hårda i 
Naturkunskap A som de gör i Matematik A, för att uppnå ett G i Matematik 
krävs mycket mer arbete. Betygskriterier i matematik upplevs dessutom vara 
mer detaljerade. De nationella proven upplevs stressande eftersom de tycks 
vara av så stor betydelse för betyget. Har man som elev en dålig dag får man 
lätt ett dåligt betyg. 

Jag upplever det lika lätt/svårt att få ett MVG i båda kurserna. Det är ju upp till mig 
vilket betyg jag vill ha. Det som känns lättare med Naturkunskap är just att det är 
fl er delar. Inte bara prov, det är lite praktiskt också, och gruppuppgifter./ Elev med 
MVG i matematik, skola C
Jättelätt med G i Naturkunskap. Behövde ju bara vara där. Provet i Naturkunskap 
var lättare också för man kunde ”svamla” på bara. I Matematik måste man ha rätt 
svar för att få rätt.”/ Elev med G i Naturkunskap, skola C

Genusskillnader 

Grundskola/skola A

Som tidigare redovisats i detta kapitel påverkas betygsstatistiken för skola A 
delvis av olika sociala och kulturella orsaker. Men, det fi nns även märkbara 
genusskillnader inom olika ämnen. En beräkning av medelvärden för andel 
elever med respektive betyg visar att under 2001-2005 har fl er pojkar än fl ickor 



50

fått MVG i idrott och hälsa, och fl er fl ickor har inte nått målen i samma ämne 
jämfört med pojkar (Tabell 5). Det motsatta förhållandet råder i de fl esta andra 
skolämnen, här exemplifi erade av matematik, biologi (NO) och geografi  (SO).  
Där får i stället fl ickor fl er MVG, dessutom är det färre fl ickor än pojkar som 
inte uppnått målen.

 Antal MVG Ej nått målen

 År 2001-2005 Pojkar Flickor Pojkar (%) Flickor (%) Pojkar (%) Flickor (%)

 Idrott och hälsa 40,2 41 45,32 25,46 11,72 17
 Matematik  40,2 41 9,6 14,8 8,48 5,68
 NO (biologi) 40,2 41 7,6 19,96 13,92 7,4
 SO (geografi ) 40,2 41 9,84 20,22 12,26 9,62
 

Tabell 5
Beräknade medelvärden för år 2001-2005 inom respektive ämne, skola A 
(Källa: SIRIS/Skolverket)

De två ämnen som av dessa fyra har de största kontrasterna är idrott och hälsa 
samt biologi. En årsvis granskning, 2001-2005, visas härnäst för dessa ämnen. 
Beträffande idrott och hälsa blir det tydligt att fl ickor har genomgående en 
lägre andel MVG än pojkar (Tabell 6). Vissa år är skillnaden mellan pojkar och 
fl ickor väldigt stor, exempelvis 2005 då så stor andel som 54,5 % av alla pojkar 
fi ck MVG, däremot var det endast 15,8 % av fl ickorna vilka uppnådde samma 
resultat. En högre andel fl ickor når ej målen jämfört med pojkar.

     Antal    MVG    Ej nått målen

   År  Pojkar Flickor Pojkar (%) Flickor (%) Pojkar (%) Flickor (%)

 2001   36 31 19,4 16,1  11,1  16,1
 2002   40 55 42,5 23,6  10,0  12,7
 2003   29 41 51,7 29,3  13,8  14,6
 2004   41 40 58,5 42,5    7,3  10,0
 2005   55 38 54,5 15,8  16,4  31,6

                                                   
Tabell 6
Slutbetyg i idrott och hälsa, skola A (Källa: SIRIS/ Skolverket)

Under samtliga år 2001-2005 har fl ickor en större andel MVG än pojkar i 
biologi (Tabell 7). Pojkar har under samtliga år en större andel IG än fl ickor. 
Under varje år är det fl er pojkar än fl ickor som inte når målen. Vissa år är 
skillnader mellan könen väldigt stora då det gäller betygsresultat. 
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     Antal     MVG    Ej nått målen

   År  Pojkar Flickor Pojkar (%)  Flickor (%) Pojkar (%) Flickor (%)

 2001 36 31 2,8 26,7 13,9 10,0
 2002 40 55 5,0 12,7 15,0 9,1
 2003 29 41 13,8 17,1 10,3 4,9 
 2004 41 40 7,3 27,5 12,2 2,5
 2005 55 38 9,1 15,8 18,2 10,5

Tabell 7
Slutbetyg i biologi, skola A (Källa: SIRIS/ Skolverket)

Det fi nns fl era olika orsaker till könsskillnader inom idrott och hälsa i skola A. 
Exempelvis fi nns det hos många invandrare inte någon kultur som uppmuntrar 
fl ickor att vara idrottsligt aktiva. Ett annat stort problem är att elever ska kunna 
simma för att nå G. Många av eleverna med invandrarbakgrund i denna skola 
är muslimer, vilka förbjuds av sina föräldrar att simma på grund av religiösa 
orsaker. Detta gäller speciellt fl ickorna, men inte heller pojkar får något betyg 
i idrott då de inte kan simma, trots att de kanske tillhör de aktiva pojkarna som 
ligger på MVG- nivå. 

Den tredje orsaken är…samgymnastik, alltså pojkar och fl ickor har gymnastik 
samtidigt… Det som är negativt är att många fl ickor kommer inte till sin rätta då de 
har gymnastik tillsammans med pojkar. Pojkar är mer dominerande och högljudda 
och tar mer plats, då vågar många fl ickor inte ta för sig. Eftersom fl ickor får det 
svårare att göra sig gällande blir det också lägre betyg. Det som är positivt med 
samgymnastik är att pojkar måste lära sig att ta mer hänsyn mot fl ickor. .. lära sig 
att föregå med gott exempel … Det kan vara svårt för många pojkar, som vill visa 
sig på styva linan.

En fjärde stor orsak till att fl er fl ickor än pojkar får IG i gymnastik är att en stor 
grupp fl ickor är totalt ointresserade av att röra på sig. De hatar idrott, orkar inte ta 
hit gymnastikkläder, de säger att de inte har råd med gymnastikkläder och de avskyr 
att bli svettiga. Kommer de någon gång hit till lektionerna, så gör de ingenting ändå.  
Jag har försökt med så många olika sätt, men det går inte att få dem intresserade./ 
Idrottslärare vid skola A

Då det gäller matematik och biologi är det en stor spännvidd bland eleverna 
i sjuan och åttan, det brukar bli något bättre i nian då fl ertalet pojkar brukar 
”komma igång”. Flickor mognar tidigare och kan koncentrera sig mer än 
pojkar, de ligger på så vis före tankemässigt. 

För många pojkar är varken matte eller NO något högstatusämne, vilket däremot 
Idrott är, där killarna kan visa sina muskler. För fl ickor är det tvärtom, där är det 
mer status att vara bra i kunskapsämnen som matte och NO. Sen tycker ju jag att 
det är lite väl mycket elittänkande i Idrott och hälsa som det är nu. Att inte få VG 
om man inte kan hoppa fyra meter i längdhopp går ju att ifrågasätta. Det är målen 
som man ska titta på, inte om eleven är elitmässig eller inte./ Lärare i matematik 
och NO i skola A
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Även i SO anses fl ickor i allmänhet vara mer ambitiösa. Pojkar har generellt 
svårare att få ut sina kunskaper skriftligt. Även om de kan, orkar många killar 
inte skriva svar på VG-frågor, vilka kräver längre svar än G-frågor. Därför 
används ibland muntliga prov för VG-frågor. 

Kunskapsmässigt är det egentligen ingen större skillnad mellan pojkar och 
fl ickor. Flickor är duktigare att läsa läxor och till prov, men när det gäller 
allmänbildningsfrågor, är oftast killarna duktigare./ Lärare i SO, skola A

Grundskola/skola D

Liksom för skola A, visar följande betygsstatistik för skola D stora skillnader 
mellan olika ämnen, och även mellan fl ickor och pojkar (Tabell 8). Generellt 
visar statistiken att de fl esta elever får betyget G inom samtliga ämnen, förutom 
idrott och hälsa, där fl est elever har VG.
 En annan iakttagelse är att det bara är 3,5 % av eleverna, som inte har 
nått ett godkänt betyg i hem - och konsumentkunskap och andelen elever utan 
slutbetyg i teknik är 5,2 %. Däremot har många, mellan 22,6 % och 26,1 % av 
eleverna, inte fått ett G i NO-ämnena biologi, fysik och kemi. Såväl beträffande 
engelska som SO är det en femtedel av alla elever, det vill säga 20 %, som inte 
har nått upp till de kunskaper som krävs för betyget Godkänd.

           
   

 

 Antal elever Totalt (pojkar + fl ickor) Pojkar Flickor

 Ämne Totalt Po Fl G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG IG

 Bild 115 60 55 45,2 31,3 14,8 8,7 63,3 20 8,3 8,3 25,5 43,6 21,8 9,1
 Engelska 115 60 55 37,4 24,3 18,3 20 38,3 26,7 13,3 22 36,4 21,8 23,6 18
 Hk 115 60 55 44,3 18,3 33,9 3,5 61,7 25 11,7 1,7 25,5 10,9 58,2 5,5
 Idrott 115 60 55 25,2 45,2 9,6 20 20 55 11,7 13 30,9 34,5 7,3 27
 Matematik 115 60 55 62,6 16,5 4,3 16,5 73,3 11,7 0 15 50,9 21,8 9,1 18
 Språkval 59 26 33 39 16,9 27,1 16,9 65,4 7,7 7,7 19 18,2 24,2 42,4 15
 Musik 115 60 55 80,9 6,1 1,7 11,3 85 3,3 1,7 10 76,4 9,1 1,8 13
 Biologi 115 60 55 27,8 25,2 24,3 22,6 35 30 11,7 23 20 20 38,2 22
 Fysik 115 60 55 40,9 20,9 12,2 26,1 46,7 25 5 23 34,5 16,4 20 29
 Kemi 115 60 55 40,9 23,5 11,3 24,3 50 20 6,7 23 30,9 27,3 16,4 26
 Slöjd 115 60 55 49,6 27 10,4 13 66,7 20 1,7 12 30,9 34,5 20 15
 SO 115 60 55 34,8 23,5 21,7 20 41,7 25 13,3 20 27,3 21,8 30,9 20
 Svenska 111 58 53 43,2 31,5 17,1 8,1 53,4 36,2 5,2 5,2 32,1 26,4 30,2 11
 Sv.andras. 4 2 2                
 Teknik 115 60 55 48,7 34,8 11,3 5,2 53,3 35 8,3 3,3 43,6 34,5 14,5 7,3

Tabell 8
Slutbetyg i år 9 (%) 2005, skola D (Källa: SIRIS/ Skolverket)                     
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Vidare har så många som 27,5 % av fl ickorna fått IG inom idrott och hälsa, 
andelen pojkar som inte nått målen är där 13 %. Idrott och hälsa är för övrigt 
det enda ämne där pojkar har större andel MVG än fl ickor, i samtliga övriga 
ämnen har fl ickor större andel MVG. I vissa fall är skillnaden väldigt stor, i 
andra fall är den mindre. 
 Till ämnen med stor skillnad hör hemkunskap, språkval och biologi. 
Av samtliga fl ickor har så många som 58,2 % klarat ett MVG i hem- och 
konsumentkunskap, medan däremot endast 11,7 % av pojkarna har nått det 
högsta betyget i samma ämne. Inom språkval; tyska, franska eller spanska, har 
42,4 % av fl ickorna uppnått MVG, pojkarnas motsvarande andel är 7,7 %. I 
NO fi nns den största skillnaden inom biologi; 38,2  % av fl ickorna har MVG 
jämfört med 11,7 % av pojkarna. Även i svenska är skillnaden väldigt stor och 
i matematik uppnår inga pojkar alls MVG i matematik detta år, medan däremot 
9,1 % av fl ickorna gör det.

Grundskola/skola E

Jämförelsen beträffande kärnämnena; svenska, engelska och matematik, 
avser slutbetyg för år 9 i en högstadieskola, skola E, under åren 2003-2005. 
Elevantalet har varierat något under dessa år, men sammanställningen har 
gjorts oberoende av dessa skillnader. Studien visar att fl ickor har nästan 
genomgående en större andel MVG än pojkar i samtliga tre kärnämnen, många 
gånger är differensen dessutom stor (Tabell 9-11). Flickor har även den största 
kvoten då det gäller de elever som inte har nått målen. Undantag från detta 
gäller samtliga tre kärnämnen år 2004, och i engelska under 2005.

 År MVG (p, %) MVG (fl , %) IG (p, %) IG (fl  %)

 2003 7,5 21,3 16,4 26,2
 2004 20,5 29,2 15,7 10,8
 2005 18,3 23,6 21 18,2
              
Tabell 9
Slutbetyg i engelska, skola E
                                                                                     

 År MVG (p, %) MVG (fl , %) IG (p, %) IG (fl  %) 
 2003 10,4 29,5 9,0 16,4 
 2004 7,3 42,2 11,0 9,4 
 2005 5,2 30,2 5,2 11,8

Tabell 10
Slutbetyg i svenska, skola E
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 År MVG (p, %) MVG (fl , %) IG (p, %) IG (fl  %) 
 2003 6 13,1 13,4 24,6 
 2004 10,8 7,7 12 9,2 
 2005 0 9,1 15 18,2

Tabell 11
Slutbetyg i matematik, skola E

Högskolan

Följande betygsstatistik är hämtat ur Ladok för de första 10 poängen i hög-
skolekursen ”Matematik för ingenjörer”, i skola F. Statistiken grundas på en 
resultatuppföljning för denna kurs av samtliga tentamina som genomförts 
under åren 1997-2005. 
 Beträffande resultatnivån fördelad på kön, upptäcktes i denna undersökning 
en intressant trend (Figur 4). Mellan åren 1997-2001 presterar fl ickorna hela 
tiden bättre än pojkarna. Från 2002 ändras emellertid resultaten, då pojkarnas 
prestationer överstiger fl ickornas. Studien visar att pojkarnas resultatnivå 
är tämligen oförändrad över tiden, medan fl ickornas resultat sjunkit på ett 
påtagligt sätt efter 2002.

Figur 4
Godkända fl ickor/pojkar, Matematik för ingenjörer, 1997- 2005, skola F (Källa: Ladok)
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Med tanke på dessa resultat kan det fi nnas skäl att fundera kring om 
undervisningsmetodiken ändrats så att pojkarna gynnats, eller om duktiga 
fl ickor kan ha sökt sig till andra utbildningar. Särskilt vuxenstudiestöd; SVUX,
upphörde ungefär samtidigt som tidpunkten för trendbrottet, vilket kan bidra
till resultatet. Något som också började göra sig gällande vid denna tidpunkt var 
högskolans försämrade ekonomi. Detta har bidragit till mindre undervisningstid, 
som kan ha missgynnat fl ickor.

Skillnader mellan nationella prov och slutbetyg i kärnämnen

Grundskolan

Följande statistik avser samtliga elever i år 9 från två grundskolor i samma 
kommun, skola G respektive skola H. Studien visar en jämförelse mellan 
elevernas resultat från de nationella proven i svenska, engelska och matematik 
samt slutbetygen år 2006. Även skillnader mellan de två olika skolorna 
uppmärksammas. 
 Beträffande engelska i skola G har fl er elever fått G i slutbetyget jämfört 
med resultat vid det nationella provet (Tabell 12). Tre elever har gått från ej 
uppnådda mål till ett G, och två elever har gått från VG till G i sitt slutbetyg. 
I det nationella provet vid skola H nådde inte 14 elever målen, av dem var 
det en som klarade att nå G i slutbetyget. Två elever i skola H med VG på det 
nationella provet har G i slutbetyget. En elev har gått åt motsatt håll, från VG 
till MVG.  

 Skola G                       Skola H

  Nationella prov Slutbetyg, år 9 Nationella prov Slutbetyg, år 9

 Engelska Antal % Antal  % Antal % Antal  %

  Totalt antal 80  79   116  114  

 Ej genomfört 1 1    6 5   

 Ej uppnått mål 11 14 8 10 8 7 11 10

 G 35 44 40 51 45 39 48 42

 VG 21 26 19 24 49 42 46 40

 MVG 12 15 12 15 8 7 9 8

Tabell 12
Jämförelse mellan nationella prov och slutbetyg för engelska, skola G och skola H
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När de nationella proven i svenska genomfördes var det vid skola G totalt 81 
elever, de som fi ck slutbetyg var däremot 79 (Tabell 13). En av de två som 
inte slutförde sina studier, valde under våren att börja läsa vid det individuella 
programmet på gymnasiet, då eleven redan hade läst år 9. Den andre eleven 
slutförde inte grundskolan. De elever som inte nådde målen på de nationella 
proven stämmer väl överens med det antal elever som inte uppnådde slutbetyg 
för år 9. Det som skiljer sig är att fem av de elever som nådde VG på nationella 
proven har fått antingen G eller MVG i sitt slutbetyg.  
 Beträffande skola H genomförde totalt 116 elever nationella prov i svenska, 
medan 113 elever fi ck ett slutbetyg (Tabell 13). Uppgifter kring orsak för detta 
saknas. En möjlig förklaring kan vara att de har valt bort ämnet svenska till 
förmån för något annat ämne; en så kallad anpassad studiegång. Vid denna 
skola syns en stor skillnad mellan de nationella proven och slutbetyget i år 9, 
när det gäller betyget G. Av elva elever som inte nådde målen på det nationella 
provet, var det bara fyra som inte nådde slutbetyg. 

 Skola G Skola H

  Nationella prov Slutbetyg, år 9 Nationella prov Slutbetyg, år 9

 Svenska Antal % Antal  % Antal % Antal  %

  Totalt antal 81  79   116  113  

 Ej genomfört 2 2,5    3 2,5   

 Ej uppnått mål 6 7,5 5 6,5 11 9 4 3,5

 G 37 45,5 40 50,5 57 49 64 57

 VG 29 36 24 30,5 39 34,5 39 34,5

 MVG 7 8,5 10 12,5 6 5 6 5

Tabell 13
Jämförelse mellan nationella prov och slutbetyg för svenska, skola G och skola H                         

 
I skola G nådde inte 25 % av eleverna målen på de nationella proven i mate-
matik, däremot är det anmärkningsvärt att det bara var 7,5 % av niorna som inte 
nådde ett slutbetyg (Tabell 14). En tydlig ökning har skett för G i slutbetygen, 
däremot är skillnaden inte så stor när det gäller VG, och ingen skillnad alls för
MVG. En rejäl förskjutning uppåt har däremot skett i skola H i samtliga betygs-
steg; från ej uppnått målen till G, från G till VG och från VG till MVG 
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 Skola G Skola H

  Nationella prov Slutbetyg, år 9 Nationella prov Slutbetyg, år 9

 Matematik Antal % Antal  % Antal % Antal  %

  Totalt antal 80  79   116  116  

 Ej genomfört 2 2,5    1 1   

 Ej uppnått mål 18 25 6 7,5 16 13 10 8,5

 G 38 47,5 49 62 74 64 65 56

 VG 16 20 18 23 22 19 33 28,5

 MVG 6 7,5 6 7,5 3 3 8 7

Tabell 14
Jämförelse mellan nationella prov och slutbetyg för matematik, skola G och skola H

Betygsinflation

Grundskolan

I dagens betygssystem med tydliga mål att uppnå för varje elev kan en 
betygsinfl ation tyckas omöjlig att uppstå; en situation där allt fl er elever får 
höga betyg, vilket inte kan förklaras med en stigande kunskapsnivå. För att ta 
reda på om detta ändå förekommer, har betygsstatistik för åren 1999 – 2005 
granskats. Studien omfattar samtliga skolor i en mellansvensk kommun 
och avser kärnämnena svenska, engelska och matematik. Dessa ämnen 
representerar åtminstone två olika karaktärer av ämnen, vilket i sin tur kan 
påverka betygssättningen. 
 För att studera om indikationer på betygsinfl ation förekommer, jämfördes 
den sammanlagda andelen högre betyg, det vill säga hur många elever i procent 
som fi ck betygen VG och MVG, i förhållande till dem med betyget G. På detta 
sätt erhölls en siffra i procent som anger hur andelen högre betyg förhåller sig 
till andelen med G (Figur 5). 
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Figur 5 
Andelen högre betyg jämfört med betyget G i de tre kärnämnena, kommun X. (Källa: SIRIS)

Diagrammets trendlinjer tydliggör att andelen högre betyg ökar för samtliga 
tre ämnen. Det är även påtagligt att trenden tycks vara mer uttalad för ämnena 
svenska och engelska, än vad den är för matematik. I fi gur 5 framgår även 
att det för alla de tre ämnena sker ett ganska tydligt hopp mellan åren 1999 
och 2000, då andelen elever med höga betyg ökar markant. En djupare orsak 
till detta har inte undersökts i denna studie, men det kan konstateras att 
trendkurvorna påverkas i hög grad. Om 1999 därför ses som ett extremt år, 
och av den anledningen utesluts ur statistiken, blir det ett annat utseende på 
kurvorna (Figur 6).

Figur 6
Betygsutvecklingen med år 1999 borttaget som extremvärde.  (Källa: SIRIS)
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Trendlinjerna visar en utveckling där andelen höga betyg i engelska under 
mätperioden ökar från drygt 110 % till nästan 130 %, för svenska blir 
motsvarande ökning från cirka 95 % till strax över 110 % . För matematik 
stiger andelen höga betyg från drygt 70 % till ungefär 75 %. Trenden visar 
således att andelen höga betyg i engelska och svenska ökar likartat, medan 
det nästan står stilla i matematik. Att en betygsglidning verkligen föreligger 
går dock inte helt säkert att fastställa, då statistiken bygger på en relativt kort 
tidsperiod, vilket får som följd att tillfälliga och kraftiga fl uktuationer under 
ett år tydligt påverkar trendlinjerna. Detta visas inte minst av den skillnad som 
trendlinjerna får beroende på om året 1999 ingår i studien eller inte. 
 Om trenderna håller i sig tycks svenska och engelska ha en klarare tendens 
till att glida uppåt mot högre betyg än vad matematik har, vilket kan ha olika 
orsaker. En kan vara skillnader i de tre ämnenas olika karaktär vad gäller 
bedömningsgrunder. Lärare kan bedöma kunskaper och färdigheter utifrån 
olika aspekter. Kvalitativa aspekter är sådana som uttrycks med fraser som 
”uttrycker sig väl” eller ”visar god förmåga att”, det blir svårt att avgöra om 
något är rätt eller fel. Det som bedöms skall då vara av en viss kvalitet eller nivå 
jämfört med någon form av referensnivå. Kvantitativa aspekter kännetecknas 
däremot av en god och tydlig mätbarhet, då det bestämt går att avgöra om 
svaret är rätt eller fel. Exempel på detta är att ord kan vara antingen rätt- eller 
felstavade, eller matematiska problem som kan vara korrekt lösta eller ej. 
 Lärarens arbete med betygssättning kommer sannolikt att skilja sig åt 
beroende på om det är en kvalitativ eller kvantitativ aspekt som skall bedömas. 
En kvalitativ bedömning måste göras utifrån en viss referensram, vilken till 
stor del fi nns i lärarens egna erfarenheter. Risken fi nns  då att resultatet av 
bedömningar blir olika beroende på varje enskild lärare. Även om lärare 
diskuterar betyg med varandra kommer betyget att återspegla, om inte den 
enskilda lärarens referenser, så åtminstone gruppens. Ett kvantitativt mått kan 
däremot mätas entydigt utifrån väl dokumenterade och givna referensramar. 
De tre kärnämnena innehåller både kvalitativa och kvantitativa aspekter, men 
ämnena skiljer sig åt i vad avser vilken aspekt som överväger. 
 I ett försök att visa detta följer här en sammanfattning av de kriterier för 
VG och MVG vilka beskrivs bland Skolverkets bedömningsexempel inom 
respektive ämnes kursbeskrivningar, och som gäller de mål eleverna ska ha 
uppnått i år 9. Kriterierna för VG och MVG i engelska, samt kvalitativ eller 
kvantitativ aspekt på dessa, visas i (Tabell 15-16). 
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 Kriterier för VG  Kvalitativt / Kvantitativt

 Eleven tillgodogör sig, sammanfattar och  Kvalitativt. Gjorda sammanfattningar m.m
 kommenterar innehållet i tydligt talat språk  skall bedömas såsom varande tydliga m.m.
 från olika språkområden.

 Eleven använder strategier som t. ex.  Kvalitativt. Kan eventuellt detaljeras och på
 omformuleringar och förklaringar för att  så sätt bli mer kvantitativt.
 överbrygga språkliga problem.

 Eleven talar tydligt och med sammanhang Kvalitativt. Vad som är tydligt och med
 samt anpassar sitt språk till några olika sammanhang bedöms av läraren.
 situationer. 

 Eleven läser, tillägnar sig och kommenterar Kan eventuellt avgöras kvantitativt.
 lättlästa texter, både sådana på sakprosa 
 och skönlitteratur. 

 Eleven skriver varierat och med samman- Kvalitativt. Vad som är varierat och med
 hang samt kommunicerar skriftligt vid  sammanhang bedöms av läraren.
 informationsutbyte och sociala kontakter, 
 ställer och besvarar frågor och anpassar 
 sitt språk till några olika mottagare.
  

Tabell 15
Bedömningskriterier för VG i engelska

 Kriterier för MVG  Kvalitativt / Kvantitativt

 Eleven tillgodogör sig, sammanfattar Kan göras kvantitativt med kvalitativa inslag.
 och kommenterar både helhet och  Vad som är tydligt talat språk bedöms.
 detaljer i tydligt talat språk. 

 Eleven medverkar i olika samtals- Kvalitativt.
 situationer och löser språkliga problem 
 på ett effektivt sätt.

 Eleven talar tydligt med språkligt fl yt,  Kvalitativt.
 variation och sammanhang.

 Eleven tillgodogör sig innehållet i texter Kvalitativt.
 av varierande längd, kommenterar dem 
 och drar slutsatser.

 Eleven uttrycker sig varierat i skrift och  Kvalitativt. Vad som skall anses vara varierat
 anpassar framställningen till några olika  och anpassat måste bedömas.
 syften och mottagare.
  

Tabell 16
Bedömningskriterier för MVG i engelska
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Kriterierna för VG och MVG i svenska, samt kvalitativ eller kvantitativ aspekt 
på dessa, visas i (Tabell 17-18). 

 Kriterier för VG  Kvalitativt / Kvantitativt

 Eleven arbetar medvetet med sitt språk  Kvalitativt. Vad som är uttrycksfullt och 
 för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt  tydligt blir i stor utsträckning en bedömnings- 
 och tydligt både i tal och i skrift. fråga.

 Eleven argumenterar i diskussioner och  I viss mån kvalitativt eftersom det måste
 grupparbeten för den egna åsikten, ställer  bedömas i vilken utsträckning eleven gör
 frågor som hör till ämnet, lyssnar på andra  detta. Svårbedömt.
 och granskar sina egna och andras
 argument. 

 Eleven anpassar sitt sätt att läsa efter  Kvalitativt. I vilken mån eleven gör detta
 syftet med läsningen och efter textens art,  måste bedömas.
 samt anpassar i både tal och skrift sin text 
 till mottagare och syfte.

 Eleven gör enkla analyser av innehåll och I viss mån möjligt att bedöma kvantitativt. 
 form hos olika slags texter, använder och 
 behärskar bland annat ord för olika genrer 
 och berättartekniker samt vanliga 
 grammatiska termer.

 Eleven använder skrivandet för att ge  Möjligt att bedöma kvantitativt, men med
 uttryck för tankar, åsikter och känslor och  kvalitativa inslag.
 som ett redskap för kommunikation.

 Eleven använder sig av olika källor för  Möjligt att bedöma kvantitativt, men med
 att bilda kunskap, granskar och värderar  kvalitativa inslag.
 dem samt sammanställer sina resultat, 
 så att de blir tillgängliga för andra.

 Eleven gör jämförelser och fi nner  Kvantitativt med kvalitativa inslag.
 beröringspunkter mellan olika texter och
 tolkar och granskar budskap i olika medier.
 

Tabell 17
Bedömningskriterier för VG i svenska
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 Kriterier för MVG  Kvalitativt / Kvantitativt

 Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat  Kvalitativt. Det blir lärarens bedömning hur
 och med tydligt sammanhang i tal och skrift. välformulerat och tydligt det är.

 Eleven har bredd i sin läsning, gör jäm- Kvalitativt, men möjligen med vissa
 förelser och relaterar det lästa till egna  kvantitativa inslag.
 tankar och erfarenheter av olika slag, 
 samt visar ett personligt förhållningssätt 
 till texterna.

 Eleven tolkar och värderar med originalitet Kvalitativt. Läraren bedömer hur originellt
 och precision texter av olika slag. och med vilken precision det sker.

 Eleven är lyhörd för och refl ekterar över  Kan möjligen bedömas kvantitativt till viss
 stilistiska variationer och olika sätt att  del. Annars kvalitativt.
 uttrycka sig i tal och skrift.
 

Tabell 18
Bedömningskriterier för MVG i svenska

Kriterierna för VG och MVG i matematik, samt kvalitativ eller kvantitativ 
aspekt på dessa, visas i (Tabell 19-20). 

 Kriterier för VG  Kvalitativt / Kvantitativt

 Eleven använder matematiska begrepp Kvantitativt. Vad som är ett matematiskt
 och metoder för att formulera och lösa  problem och matematiska metoder
 problem. är väl defi nierat.

 Eleven följer och förstår matematiska  Kvantitativt. Huruvida eleven följer
 resonemang. resonemanget kan avgöras av tester.

 Eleven gör matematiska tolkningar av Kvantitativt. Det är väl defi nierat vad som
 vardagliga händelser eller situationer  kan anses vara en matematisk tolkning.
 samt genomför och redovisar med  Möjligen visst kvalitativt inslag.
 logiska resonemang sitt arbete såväl 
 muntligt som skriftligt.

 Eleven använder ord, bilder och  Kvalitativt. Huruvida det är möjligt att följa,
 matematiska konventioner på ett   förstå att följa, förstå och pröva de tankar
 sådant sätt att det är möjligt som kommer till uttryck och pröva elevens
  tankegångar, blir en bedömningsfråga.

     fortsättning....
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 Kriterier för VG  Kvalitativt / Kvantitativt

 Eleven visar säkerhet i sitt problem- I huvudsak kvantitativt. Eleven kan skilja
 lösningsarbete och använder olika  gissningar och antaganden från det vi vet
 metoder och tillvägagångssätt. eller har möjlighet att kontrollera. Bör kunna
  avgöras kvantitativt.

 Eleven ger exempel på hur matematiken  Bör kunna avgöras kvantitativt.
 utvecklats och använts genom historien, 
 och vilken betydelse den har i vår tid inom 
 några olika områden.
 

Tabell 19
Bedömningskriterier för VG i matematik

 Kriterier för MVG  Kvalitativt / Kvantitativt

 Eleven formulerar och löser olika typer  Kvantitativt.
 av problem, samt jämför och värderar 
 olika metoders för- och nackdelar.
 
 Eleven visar säkerhet i sina beräkningar  Kvantitativt.
 och sitt Problemlösningsarbete, samt 
 väljer och anpassar räknemetoder och 
 hjälpmedel till den aktuella problem-
 situationen.
 
 Eleven utvecklar problemställningar  Kvantitativt.
 och använder generella strategier vid 
 uppgifternas planering och genom-
 förande, samt analyserar och redovisar 
 strukturerat med korrekt matematiskt språk.
 
 Eleven tar del av andras argument och  Kvantitativt, möjligen med vissa kvalitativa
 framför utifrån dessa egna matematiskt  inslag.
 grundade idéer.

 Eleven refl ekterar över matematikens  Bör kunna bedömas kvantitativt med visst
 betydelse för kultur- och samhällsliv. kvalitativt inslag.

Tabell 20
Bedömningskriterier för MVG i matematik
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Det är märkbart att ämnena engelska och svenska uppvisar en likartad trend
och har över lag större variationer till skillnad från matematik. Av samman-
ställningen framgår det att bedömningen av om en elev har uppfyllt kriterierna 
för ett visst betyg inom engelska och svenska blir i huvudsak kvalitativ (Tabell 
15-20). Denna bygger till stor del på värderingar där läraren ska avgöra om 
ett material är tillräckligt bra, mycket bra eller oerhört bra. Den formen av 
bedömningar beror till stor del på respektive lärares erfarenheter. I matematik 
är däremot bedömningsgrunderna i huvudsak kvantitativa och kan utföras 
”mekaniskt”. Läraren kan fi nna grund för betyget på papperet istället för ur mer 
allmänna bedömningar, som till en väldigt stor del måste bygga på respektive 
lärares egen erfarenhet.
 I den kvalitativa situationen kan en lärare kanske frestas att ge ett något 
högre betyg än vad som är motiverat, medan läraren som har tydliga och 
kvantitativa mått på vad eleven uppnått löper en mindre risk för att hamna i det 
läget. Detta gäller särskilt i en miljö med ett uttalat betygstryck, det vill säga 
då elever är måna om att få högre betyg eftersom ett vanligt G inte anses vara 
tillräckligt bra. I takt med att högre betyg börjar ges, stiger trycket att också 
”jag” skall få ett bättre betyg. Ju mer omfattande dokumentation en lärare har 
av sina elever, desto mindre är risken att han eller hon frestat att höja betyget 
på grund av sådana omständigheter. 
 Det är av samma anledning även lättare för eleven att se motivet bakom 
betyget, vilket leder till mindre benägenhet eller kanske också mindre 
möjligheter att ifrågasätta ett betyg. 
 Underlaget i denna studie är Skolverkets centralt defi nierade betygskriterier. 
Bedömningen av huruvida det är ett kvalitativt eller ett kvantitativt kriterium 
har gjorts enbart på det som direkt kan läsas utifrån texten. Bedömningsgrunder 
som här angetts som kvalitativa, kan dock i vissa fall högst sannolikt ha fått 
en mer kvantitativ tolkning, exempelvis om kriterier för respektive betyg har 
detaljerats och defi nierats av enskilda lärare eller lärargrupper.

Högskolan/skola F

”Matematik för ingenjörer” tillhör de tekniska kurser vars målrelaterade betyg 
har indelningen 3, 4, 5, samt U (underkänd) som ges till de studenter som inte 
klarat kursen under respektive år (Figur 7). Undersökningens resultat grundar 
sig på kursens slutbetyg för varje startår och visar att det högsta betyget 5 
tycks stiga år från år, men i form av cykler om 4-5 år. Direkta orsaker till 
variationen har inte undersökts i denna studie, tänkbara sådana kan emellertid 
vara skillnader i studentunderlag, lärarbemanning, examinationsmetod och 
tentamensuppgifter.
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Figur 7
Betygsfördelning 1997-2005, Matematik för ingenjörer, skola F (Källa: Ladok)  

Födelsemånadens påverkan på uppnådda resultat

Följande histogram baseras på en undersökning av 366 elevers slutbetyg i 
årskurs 9 mellan år 2002-2004 i skola I, och visar fördelningen av elever med 
olika meritpoäng (Figur 8). Den lodräta linjen i fi guren anger poängen 160, 
vilket motsvarar Godkänd i samtliga ämnen. Till vänster om linjen fi nns de 
staplar som motsvarar elever med meritvärden under 160 poäng, vilka utgör 
29,5 % av det sammanlagda elevantalet.

Figur 8
Fördelning av elever med olika meritpoäng; slutbetyg i år 9 2002-2004, skola I        
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Med samma underlag som histogrammet ovan, det vill säga 366 elevers 
slutbetyg i år 9 under åren 2002-2004, har en studie beträffande födelsemånadens 
inverkan på studieresultat genomförts (Tabell 21). Undersökningen visar att 
elever som är födda under det första kvartalet har i medeltal 20 meritpoäng 
mer, jämfört med de elever som är födda under det fjärde kvartalet. Överåriga 
och underåriga elever för avgångsåren 2002, 2003 och 2004 fi nns dock inte 
med i sammanställningen. Skillnaden i meritpoäng mellan första och fjärde 
kvartalet är i samma storleksordning som skillnaden mellan pojkar och fl ickor, 
men har av någon anledning inte alls fått samma uppmärksamhet.

   1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet Totalt

 Medelpoäng 206,7 195,4 193,2 186,8 195,7

Tabell 21
Medelpoäng för elever födda inom respektive kvartal; slutbetyg i år 9 2002-2004, skola I
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5

Arbetsgivares syn på betyg

och betygens roll vid anställning

Som framgått i kapitel 3 anser lärare att det fi nns såväl fördelar som nackdelar 
med betyg. En del elever sporras av betyg, medan andra däremot stressas på 
olika sätt av dem. Flertalet av alla intervjuade lärare tycks emellertid anse att 
betyg trots allt är väldigt viktiga, och att de av olika anledningar även bör 
införas tidigare än i år 8, vilket är fallet idag. 
 Slutbetygen från grundskolans årskurs 9 fungerar som urvalsinstrument 
till gymnasiet, och betygen från gymnasiet utgör i sin tur urvalsinstrument 
till högskola och universitet, men hur viktiga är betygen när det är dags att 
söka jobb? Vilken är egentligen arbetsgivarnas syn på betyg, och vilket värde 
får betygen när arbetsgivare ska nyanställa personal? Bland annat dessa 
frågeställningar har legat till grund för intervjuer av ungefär 100 arbetsgivare 
inom ett fl ertal olika branscher. Åsikter från fl ertalet intervjuade arbetsgivare 
återges i följande presentation, vars branscher har indelats i olika kategorier 
med tanke på vilken roll betygen visat sig ha vid anställning. Dessa kategorier 
är:

 • Betyg är viktiga för att visa slutförd utbildning och 
  enskilda betyg kan vara/är av betydelse

 • Betyg är viktiga för att visa slutförd utbildning, men 
  enskilda betyg har inte någon stor betydelse

 • Betyg har ingen betydelse, däremot personligheten

Betyg är viktiga för att visa slutförd utbildning, och enskilda 

betyg kan vara/ är av betydelse

Bank

Om det är betyg från universitet eller högskola tycker jag att de personliga arbetena, 
uppsatserna, är viktigast. Avser det däremot gymnasiebetyg är kärnämnena svenska, 
engelska och matematik viktigast. Betygen har betydelse, men de personliga 
egenskaperna är viktigare. Min erfarenhet är att betygen från de teoretiska linjerna 
på gymnasieskolan ger en ganska god bild av personen ifråga, men ett personligt 
samtal, om så bara i 15 minuter, ger alltid mycket mer./ Chef för affärsbank
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En första gallring görs av den lokala personalavdelningen, ungefär ett tiotal 
personer kallas därefter till en intervju, vilket sker tillsammans med kontorschef 
och lokal personalchef. Det kan hända att några kandidater intervjuas vid mer än 
ett tillfälle och av olika personer inom banken. Bland kriterier som är av intresse 
vid ett urval av de arbetssökande fi nns bland annat utbildning, erfarenhet av 
ledarskap, samarbetsförmåga, nyfi kenhet, förmåga att kommunicera, integritet 
samt ett verkligt intresse av att arbeta i banken. 

Det är oerhört svårt att göra en rangordning av faktorer vid anställning av
ny medarbetare, för att inte säga omöjligt att svara på. Det beror mycket på vilken
tjänst det avser. De fem viktigaste kunde vara, utan inbördes ordning; ansvars-
tagande (mognad, lojalitet), initiativförmåga, samarbetsförmåga, arbetskapacitet 
och omdömesförmåga./ Chef för affärsbank

Entreprenad; Bygg, el VVS

Naturligtvis måste man ha adekvat utbildning. Jag brukar titta på idrottsbetyget, för 
att se om detta är godkänt, det vill säga att individen har varit närvarande och gjort det 
hon/han ska. Jag vill ha pigga och alerta anställda, som kan ta stort personligt ansvar.
Om två arbetssökande till en ledig plats har samma meriter, tittar jag på erfarenheten 
och jag talar med de personer som de har lämnat som referenser. Förutom de timmar 
de behöver för att bli fullt ut hantverkare, premierar jag dem som brytt sig om att 
skaffa sig gesällbrev inom yrket. Idag är det mycket skrivna saker, som hantverkare 
måste kunna läsa och därför är det viktigt med god läsförmåga och förståelse. Vilket 
betyg detta sedan är spelar mindre roll, bara individen har kunskapen./  Företagare 
inom totalentreprenad (bygg, el, VVS) med ett femtiotal anställda

Grafiskt företag

Fallenhet och betyg väger tyngst vid anställning. Betyg i svenska och språk 
är viktigast, för att kunna uttrycka sig väl och stava rätt. Andra ämnen av 
betydelse ämnen är bild och musik. 

Hotell, konferens, restaurang och spa

De eftersökta meriterna/utbildningarna är olika beroende på vilken tjänst inom 
företaget som söks. De sökande bör ha utbildning i ekonomi, språk och data 
för hotell- och konferensdelen. För restaurangdelen krävs restaurangskola, och 
hud- och spaterapeututbildning behövs till företagets spadel. Betyg är viktiga, 
framför allt för unga som saknar arbetsbetyg. Av lika stort värde är ett personligt 
omdöme och referenser från tidigare arbetsplatser/chefer eller lärare.

Inställningen hos den arbetssökande är väldigt viktig. Ett måste är att vara 
serviceinriktad och utåtriktad. Stresstålighet och förmåga att göra fl era saker 
samtidigt är i princip en förutsättning, då den som arbetar i denna bransch ofta blir 
avbruten i det denna/denne gör./ Chef inom hotell- och restaurangbranschen med 
ett tiotal anställda
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Hårvård/skönhet/hälsa

Utbildning krävs inom varje område som jag erbjuder mina kunder. Jag måste ha 
personal som är intresserade och sätter kunden i centrum. Ett måste är att de är 
välvårdade och lyhörda för kundens önskemål.…man ska vara kompetent inom 
området…Mina anställda måste kunna vara fl exibla och improvisera ibland. Jag 
tar också emot praktikanter från frisörskolor. Det är viktigt att de får komma ut 
i verkligheten och se hur en arbetsplats fungerar. God svenska och matematik är 
viktiga för mig. Personalen får inte räkna fel, när de till exempel ska göra olika 
färgblandningar./ Företagare inom hårvård/skönhet/hälsa med ett tiotal anställda

Konsultföretag; Vägbyggnadskonsult

Betyg i svenska är viktigare än andra ämnen, då språket måste behärskas. 
Betygssnittet är inte alls intressant. Det är däremot viktigt med en fullständig 
examen, eftersom det visar att man klarar av att fullfölja det man har gett sig 
in på. Betyg i uppförande och ordning anses vara helt ointressant, likaså om 
giltig/ogiltig frånvaro införs på betyget. Ett likvärdigt betygssystem för hela 
Europa är önskvärt, dessutom skulle relativa betyg som rangordnar vara att 
föredra framför de nuvarande kunskapsbetygen (målrelaterade). 

Det som är intressantast med betyg för oss är att de har gjort dem i tid. Vi är 
ett konsultföretag som ska leverera tjänster i tid.  Om dagens betyg ger god 
information? Ok, jag vet vad de står för. Jag hade själv relativa betyg och mina 
barn har målrelaterade så jag vet vad de står för./ Chef för konsultföretag inom 
vägbyggnadsbranschen med ett fyrtiotal anställda

De som söker anställning i detta konsultföretag brukar vara tillräckligt 
kvalifi cerade och är även målinriktade.  Bland de sökande fi nns inga som gått 
länge arbetslösa. Vid tillsättning av en tjänst tar konsultfi rman fram ett underlag 
av tänkbara kandidater. Då har redan betygens roll för förstagångsanställd 
respektive sökande med arbetslivserfarenhet värderats. Betyg från militärtjänst 
värderas inte alls. Utbildningsmeriter från renommerade skolor som Chalmers, 
KTH och Handelshögskolan ger ett högre värde än likvärdiga meriter från 
lokala högskolor.

Marknadsundersökningar

En fullständig examen är viktig att ha, då det anses vara en stor skillnad på om 
den som söker arbete har en slutförd utbildning eller inte. Bland enskilda betyg 
är det i matematik viktigast i denna bransch, betygssnittet har dock inte något 
extra värde. Betyg är viktigast för den som är förstagångsanställd, jämfört med 
då den sökande har arbetslivserfarenhet. Betyg är som urvalsinstrument måttligt 
intressanta under de första fem åren efter avslutad utbildning. Då det gäller 
betyg i uppförande och ordning, är sådana inte önskvärda på högskolenivå.
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Om utbildningsmeriterna kommer från en lokal högskola eller från re-
nommerade skolor, till exempel KTH eller Chalmers, har väldigt liten 
betydelse, och betyg från militärtjänst är helt ointressanta. För sökande som 
varit långvarigt arbetslösa har betygen ett måttligt värde under de fem första 
åren, vad som hänt under tiden är däremot viktigt. Det kan vara en merit att 
ha betyg från omskolningskurser, om kunskaperna är användbara i denna 
bransch. Betyg som rangordnar, det vill säga grupprelaterade betyg, skulle inte 
vara bättre än målrelaterade betyg. Ett likvärdigt betygssystem inom Europas 
skulle dock vara att föredra, även fl er betygssteg. 

Det är likvärdigt beträffande hur man värderar betyg från andra länder, jämfört med 
svenska. Men, man måste kunna svenska som om det vore modersmålet. När jag var 
i Saudi-Arabien var inte svenskan viktig. Där var dock ursprung viktigt, stabilitet, 
exempelvis indier var pålitliga… 
Det skulle vara mer överskådligt med betyg som är grupperade, exempelvis 
matematiska ämnen och ekonomiska ämnen. Dessa skulle då ha ett samman-
fattningsbetyg./ Chef för marknadsundersökningsföretag, med ett tiotal anställda 

Matvaruaffär A

Betygen används för att se om den sökande har fullföljt sin utbildning. 
Arbetsgivaren noterar såväl ett för lågt som ett väldigt högt betyg. Låga betyg 
gallras bort, då de kan tyda på dåligt intresse för att göra arbetsuppgifter. Ett 
högt betyg tyder oftast på att den sökande endast är ute efter ett tillfälligt arbete 
i väntan på bättre arbeten. Något som borde framgå av betyget är personens 
uppförande samt förmågan att passa tider. Det viktigaste vid en anställning är 
referenser, men på en liten ort är även den egna kännedomen om personerna 
av stor vikt.

Personaladministratör A

Det är viktigt att lärare tar betygssättning ansvarsfullt, då betyg ska återspegla 
vad respektive individ kan. I samband med anställning är betyg viktiga, och 
troligtvis kommer betyg att bli allt viktigare. Det är viktigt för arbetssökanden 
att det inte fi nns ett IG med i betygen. Har en person fått ett IG, måste denne 
ha betett sig på ett visst sätt för att förtjäna det. Betyg har en stor betydelse så 
fort det blir en viss konkurrens mellan några sökanden. Om det fi nns många 
sökande till en tjänst är det viktigt att meriterna verkligen syns i CV. Det är 
även ett plus om den arbetssökande ringer och visar sig intresserad. Referenser 
är viktiga, och som arbetsgivare bör man även gå ett led bakåt i referenslistan, 
alltså fråga referent om referent.

Något som alltid är viktigt är att möta personen i intervjun och bilda sig en 
uppfattning om hur personen i fråga tänker, argumenterar och agerar. Sen beror det 
på vilken anställning det gäller. Varje befattning har olika krav, då är det också olika 
saker som är viktiga. Det är då viktigt att se hur personen är förberedd och även hur 
klädsel och utseende är. Om en person söker en chefsbefattning och kommer i en 
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klädsel som jag vet kommer att uppfattas frånstötande av de anställda, får man ta sig 
en funderare om personen i fråga är lämplig för uppgiften. Just i en chefsbefattning 
är detta viktigt, de anställda ska kunna känna trygghet hos sin chef. Är det en person 
i en lägre befattning är det inte lika viktigt 

Det jag har märkt är att en grabb till 70 % kan säga att de kan, medan kvinnor inte 
säger att de kan. Män hymlar mer. Om en tjej och en kille har en likvärdig utbildning 
och likvärdiga betyg, så är det killen som skryter medan tjejen kan det hon kan. Har 
man inte en enorm vana att anställa folk, blir hälften misslyckanden. Det fi nns inga 
fulländade människor, men som arbetsgivare vill man ha det bästa./ Administrativ 
manlig chef inom landstinget med ungefär 30 års erfarenhet som arbetsgivare vid 
olika arbetsplatser

Söker man jobb, ska man således inte säga att man kan det som man egent-
ligen inte kan eller inte har någon erfarenhet av, det är bättre att vara ärlig. 
Verksamheten kan falla om en person som har blivit anställd sagt sig kunna 
vissa saker, men som i själva verket inte kan det. En person som är ärlig 
beträffande sina förmågor och är i övrigt intressant, kan i stället utbildas.

Personaladministratör B

Betygens/CV:s uppgift är i första hand att ”täcka in tiden med papper”. Betygs-
graden…Godkänd eller sifferbetyg, kan ha en viss betydelse om den sökande 
är ung och varken har arbetslivserfarenhet eller yrkesexamen. Man skaffar sig 
ett allmänt intryck av de graderade betygen, och vill gärna att den sökande ska 
ha bra graderat betyg i engelska, svenska, matte och ”ordning och uppförande”, 
vilket ibland framgår av gamla skolbetyg. Om personen har utbildningsbevis 
eller yrkeslegitimation, är det bara ”Godkänd” som gäller. ”Väl godkänd” medför 
inget extra värde. Betyg är färskvara, deras betydelse mattas av med tiden. Om en 
dataingenjör eller sjuksköterska varit borta från yrket i tio år behöver de defi nitivt en 
aktiveringskurs. Det de lärt sig är mer eller mindre föråldrat./  Administrativ kvinnlig 
chef inom landstinget med ungefär 30 års erfarenhet av anställningsfrågor

Vid en nyanställning baseras bedömning av lämplighet på många bakomliggande 
faktorer, till exempel hur akut personalbristen är eller gruppdynamik. Eftersom 
personkemin är väldigt viktig genomförs anställningsintervjuer, för viktiga 
positioner blir det kanske fl era intervjuer och i förekommande fall genomförs 
tester. Välmeriterande arbetsbetyg och väldokumenterad yrkeserfarenhet 
ger fördelar, och intervju med referenspersoner är viktiga. Det krävs även 
betygsavskrift för senaste skolår och yrkesexamen. Varje anställningsfall är, 
och bör behandlas individuellt. En person med en lägre utbildning och sämre 
betyg, men som har många år i branschen och är bra på att kommunicera, kan 
ändå vara att föredra framför en person med mer teoretisk utbildning men med 
mindre arbetslivserfarenhet.

Produktutveckling

Företaget arbetar med produktutveckling, de som anställs är civilingenjörer 
inom exempelvis teknisk fysik, elektronik, mjukvara och mekanik. Om 
utbildningen är ”färsk” väger betygen tungt tillsammans med företagets egna 
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”kunskapsprov”, intervjuer och ”personlighetstester”. De olika ämnenas betyg 
inom tänkt rekryteringsområde är viktigare än övriga. Men även helhetsbilden 
i betyget är viktig, då företaget ofta söker talanger med hög begåvning. Betyg 
och även omfattningen av den akademiska utbildningen (120, 180 poäng etc.) 
ger en skillnad i personens karriär och framgång inom företaget i framtiden. 
Betyg är viktiga, men är dock endast en av de parametrar som används vid en 
rekrytering.

Rehabilitering – rygghälsa

De anställda är vaktmästare, kökspersonal, receptionister, terapeuter, sjuk-
gymnaster, psykolog och läkare. Utbildningskraven är väldigt varierande, 
beroende på om man ska arbeta direkt mot vårdtagare eller inte. Betygens 
största betydelse för arbetsgivaren är att kunna se om den sökande har slutfört 
den efterfrågade utbildningen. Om betygsnivån är extremt låg kan den sökande 
gallras bort redan före intervju. Fördelaktigt vid en anställning är om den 
sökande kan uppvisa referenser.  Önskemål om vad som skulle ingå i betygen 
är omdöme om personen (social kompetens), initiativförmåga och fl exibilitet. 

Stormarknad

När man på X stormarknad skall anställa exempelvis kassapersonal, handlar det 
ofta om att försöka gallra fram de mest intressanta sökanden bland ett mycket 
stort antal ansökningar, ibland 500 sådana eller fl era. Bland dessa skall kanske 
ett 50-tal personer väljas ut för en intervju. I det fallet behöver man något som 
relativt snabbt kan ange vilka personer som är mest intressanta att titta vidare 
på. Betygen kan då användas som en indikator på ambition. I första hand är 
det eventuell förekomst av icke godkända betyg som man tittar på, vilket kan 
bli till nackdel och medföra att personen ”faller” redan i första omgången. 
Därefter kommer betygen att tolkas som en indikator på ambitionsnivå och 
i det skedet kan antalet högre betyg att få betydelse; VG och MVG. I vilka 
ämnen de högre betygen fi nns spelar ingen stor roll.

Det fi nns en medvetenhet att det bland dem som faller ur i första gallringen mycket väl 
kan fi nnas väl kvalifi cerade personer, även om betygen är dåliga eller ofullständiga. 
Betygen berättar inte allt, men i brist på annan formell dokumentation av den unge 
och oerfarne sökandes egenskaper så får betygen fungera som en indikator på vilka 
man vill gå vidare med eller inte. Något måste man gå efter, alla kan inte kallas till 
intervju./ Regionansvarig för X Stormarknad

När väl urvalet till intervjuer har skett, förlorar betygen sin betydelse. I stället 
blir intrycket av intervjuerna viktiga, och i vilken utsträckning personen i 
fråga tycks passa för arbetet. Då det handlar om okvalifi cerade arbeten har 
inte specifi ka kompetenser så stor betydelse. Det som får ett större värde blir 
i stället egenskaper såsom öppenhet och attityd emot kunderna.  Intervjuernas 
viktigaste resultat är därför att ha fått vetskap om sådant som inte betygen 
visar.
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Teknik; ICT- branschen

Företaget arbetar huvudsakligen med inskicksservice av produkter inom ICT-
branschen. De fl esta av de anställda är servicetekniker, lämplig bakgrund för 
dessa är elprogrammet. Vid en nyanställning är betyget viktigare ju yngre 
personen är. Med ökande ålder är däremot tidigare anställningar samt referenser 
det absolut viktigaste. Betyg i elektronik/telekommunikation är de viktigaste, 
men även i svenska och engelska, då personerna bör kunna uttrycka sig väl i 
skrift samt ta till sig information. Närvarotid är alltid viktigt.

Min erfarenhet visar att betyg och prestation inte har någon direkt koppling till 
varandra. Det handlar mycket mer om hur personen är, motivation, intressen etc. 
Betyget blir viktigt vid en jämförelse av två likvärdiga personer. Det kan ge en 
uppfattning om hur en person kan ta till sig information, men det kanske inte är 
snittbetyget som är viktigt, utan det är istället speciella ämnen som i så fall jämförs. 
Vikten av betyg ökar med krav på specialistkompetens./ Chef inom företag i ICT-
branschen

Teknik; Produktion 

Det som väger tyngst vid anställning är rätt utbildning, det vill säga NC-operatör, 
men även bakgrund, vana från mekanisk verkstad, personliga referenser samt 
personliga kontakter är av betydelse. Matematik är det viktigaste ämnet, för att 
klara av att utföra beräkningar.

Jag tittar inte så mycket på betyget, fl era har varit på praktik i företaget när de gått 
industriprogrammet. Många av dem har haft ”dåliga betyg”, jag tittar mer på hur 
personen är./ Företagsledare inom teknik/produktion, med ett tiotal anställda

Telekombranschen

För att bli anställd inom detta företag krävs en högskoleutbildning omfattande 
120 p och mer, som elektronikingenjör, dataingenjör eller datavetare. I samband 
med anställning är betygen en del i en helhetsbedömning av en person. Låga 
betyg gör det svårare att bli utvald för en intervju. Beroende på typ av tjänst 
som skall tillsättas kan betygen spela en mer avgörande roll. Vid granskning 
av en arbetstagares betyg är omfattningen av betyget det viktiga, det vill säga 
vilka olika ämnen och kurser personen har genomfört. Ur ett betygshänseende 
är dock de fl esta kurser intressanta.

Betyg är idag det vedertagna sättet att mäta hur man tillgodogjort sig kunskap, vilket 
gör att betyget blir en del av helhetsbedömningen. Dock så har systemet brister i och 
med att metoden man använder för att komma fram till rätt betyg är ett stickprov, 
och är ofta subjektivt. Därför är ofta inte betyget av avgörande betydelse om det är 
VG eller MVG. Personliga egenskaper spelar också en stor roll vid bedömningen. / 
Gruppchef i telekombranschen
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Utbildning/ Högskola

Om betyg är kopplade till graden av framgång i arbetet är en svår fråga, för det 
är inte alltid att goda betyg innebär att personen fungerar väl på arbetsplatsen….
men de fl esta har haft en god korrelation mellan bra betyg och bra arbetsinsats. … 
över lag tror jag att betygen är viktiga för en bedömning. Det som dock måste till 
är en intervju, där jag tror att vi som arbetsgivare borde bli bättre på att bedöma 
människor. Intervjutillfället anser jag dock … är minst lika viktigt som betygen, 
då det säger en hel del om personens sätt att vara. Jag tror det blir lättare med fl er 
betygsnivåer, framförallt om det är en anställning med väldigt många sökande./
Prefekt, högskola

Vid anställning av lektorer och andra högre tjänster är ett sakkunnigutlåtande 
avgörande. Om man bortser från dessa har betygen en betydande roll vid en 
anställning. För lärares del fi nns alltid en högskoleutbildning inom ett relevant 
område, och pedagogisk utbildning är viktig.
 Betyg är speciellt betydelsefullt för en förstagångsanställd. Har den 
arbetssökande däremot arbetslivserfarenhet, läggs ungefär 50 % vikt vid 
den och cirka 50 % vikt läggs vid betygen. Betyg är ett viktigt instrument 
då det i första hand används för att sortera bort en del av alla sökande, så att 
endast ett fåtal behöver komma till intervju. Anställningsintervjun är mycket 
betydelsefull och blir avgörande om det i övrigt väger jämnt mellan fl era 
kandidater. Något som alltid kontrolleras är referenser. En arbetssökande som 
har arbetslivserfarenhet men inte uppger referenser blir man tveksam till. I den 
mån det går att bedöma är social kompetens mycket viktig. Exempelvis är det 
fördelaktigt att vara verksam i föreningsliv och att ha familj.
 På vissa institutioner värderas utbildningsmeriter från renommerade skolor 
som Chalmers och KTH högre än likvärdiga meriter från lokala högskolor. 
En fullständig examen är dock mest betydelsefullt, eftersom det visar att man 
klarar av att fullfölja det man gett sig in på. Ämnen som anses vara viktigare än 
andra är svenska, engelska och matematik, betygssnittet är dock inte intressant. 
Utländska betyg kan bli svåra att bedöma, och betyg från sökande som länge 
gått arbetslösa kan leda till misstänksamhet hos arbetsgivaren liksom om det 
fi nns tidsmässiga luckor i CV. Betyg från militärtjänst har ingen som helst 
betydelse.

Föredrar relativa betyg då dessa känns mest bekanta. Problemet med målrelaterade 
betyg är att man egentligen behöver veta målen, men det gör man inte. / Arbetsgivare 
vid högskola, ett hundratal anställda

Verkstadsindustri A

Företaget, med ett tiotal anställda, gör produkter i rostfritt till processindustrin, 
och levererar dessa till maskinleverantörer.
 En fullständig examen är viktig för akademiker, arbetslivserfarenhet är 
däremot viktigare för yrkesutbildade. Vid nyanställning är matematikbetyget 
det absolut viktigaste, då den anställde måste kunna räkna för att klara arbets-
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uppgifterna. Även betyget i svenska är intressant, men väger inte lika tungt som 
det i matematik. Hur länge betyg är intressanta som urvalsinstrument varierar 
från fall till fall, betygssnittet är dock helt ointressant. En mycket viktig faktor 
vid anställning är datakunskaper, vilket dessvärre sällan framgår av betygen 
men som behövs inom denna bransch. Dessa kunskaper undersöks därför i 
samband med anställningsintervjun.
 Att den arbetssökande har familj är positivt, då detta tyder på social 
kompetens hos individen. Det råder dock en stor tveksamhet inför anställning 
av personer med invandrarbakgrund, då kulturella skillnader gör att den 
arbetssökandes karaktär blir väldigt svårbedömd. Detta har bidragit till en 
del dåliga erfarenheter, då invandrare som inledningsvis gett ett mycket bra 
intryck senare visat sig vara misslyckade anställningar.
 Dagens betyg ger inte någon god information, eftersom skolan motiverar 
dåligt är utfallet inte så intressant. Betyg i uppförande och ordning är väldigt 
viktigt att införa i grundskolan, men det är inte intressant på akademikernivå. 
Detta gäller även beträffande giltig/ogiltig frånvaro. I dagens samhälle med 
målstyrning, passar det bäst med målrelaterade betyg och inte med betyg som 
är grupprelaterade. Antalet betygssteg är mest en vanesak, men det är bra om 
det kan bli lika system i hela Europa.

Andra viktiga aspekter vid nyanställning är bland annat hälsan. Personen ska hellre 
vara normalbyggd än extremt fet, och helst inte rökare vilket emellertid är svårt att 
kontrollera. Dagens ungdomar behöver först fostras, vilket tar tid. Därför föredras 
äldre arbetssökande, om hälsoaspekten är uppfylld. En som nyligen anställdes vid 
företaget var 60 år. Förut var betyg från militärtjänst en viktig faktor i samband med 
anställning, men inte nu längre. Det är viktigare att vederbörande har familj och 
därigenom visat sig kunna ta ansvar./ Arbetsgivare vid verkstadsindustri A, med ett 
tiotal anställda

Verkstadsindustri B

Detta relativt stora företag tillverkar stålkonstruktioner och tryckkärl samt 
ytbehandlar, för försäljning i Sverige. I detta företag är betyg viktigast vid 
förstagångsanställning, därefter minskar betydelsen. Beroende på vilken 
slags tjänst det är blir betygen olika betydelsefulla i urvalsprocessen. För 
högskoleingenjörer uppmärksammas höga betyg på ett positivt sätt, men 
matematikbetyget är inte viktigt beträffande ledande uppgifter. I övrigt är 
det fackområdena som väger tyngst, framför allt gäller det tekniska ämnen 
som fysik och kemi. Svetslicenser behövs för att arbeta på verkstadsgolvet. 
Utbildning på ett verkstadstekniskt program samt att personen ifråga har 
verkstadsvana, är vad som krävs om den arbetssökande kommer direkt från 
gymnasiet. Det absolut viktigaste för personer med erfarenhet från arbetslivet 
är att det fi nns kontakter och referenser. Vid anställningsprocessen är det som 
arbetsgivare även viktigt att prata en stund med den som söker arbete, och 
”läsa mellan raderna” på vad som sägs. 
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Det är viktigt med en fullständig examen. Det är ett kvitto på att man är uthållig 
och energisk. Annars skapas ett tvivel. Hur fort har det gått? Här får man vara 
lyhörd och fi ska efter orsaker. Om det har tagit fem år i stället för normala tre år, så 
undrar man vad vederbörande har gjort. Studentkårsordförande (stort plus!)? Jobbat 
extra, strulat, studerat/jobbat halvtid? Skälen är betydelsefulla. Man måste kunna 
förklara varför, om man tagit extra lång tid på sig. Viktigt att ambitionsnivån fi nns./ 
Arbetsgivare vid verkstadsindustri B, med ett hundratal anställda

Det är inte aktuellt att anställa från KTH eller liknande renommerade skolor, 
de som utbildats vid den lokala högskolan har visat sig hålla måttet. För 
oerfarna krävs dock alltid inskolning och introduktion, vilka får börja med 
enkla uppgifter och vandra uppåt. Det fi nns inte samma krav för en oerfaren 
person, jämfört med någon som varit ute och jobbat tio år.
 Inom företaget fi nns en begränsad erfarenhet av att värdera betyg från andra 
länder. Det är svårt att bedöma vad en utländsk utbildning egentligen innebär 
eller motsvarar. Beträffande betyg från militärtjänst har det en större betydelse 
ju kortare arbetslivserfarenheten är, men det är emellertid numera länge sedan 
man såg på sådant. Det är ett stort steg och ansvar att tillsvidareanställa en person 
till full lön. Därför funderar man mer noggrant kring den typen av sökande, 
vilka har varit långtidsarbetslösa. Den som gått arbetslös länge anställs helt 
enkelt inte förrän efter provanställning eller lärlingstid. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att inom denna grupp kan det ändå fi nnas en ”oslipad diamant”.

Bättre med relativa betyg, de gamla betygen 1-5 var bättre jämfört med dagens 
betyg. Det är svårt att avgöra måluppfyllelsen när det gäller betygen IG-MVG…Ser 
positivt på samma betygsskala för de fl esta av Europas stater. Det blir lättare att läsa 
och jämföra betyg på det sättet. Betyg i uppförande och ordning skulle vara önskvärt, 
likaså skulle det vara bra om frånvaro giltig/ogiltig infördes på betyget. Den sociala 
kompetensen har mycket stor betydelse./ Arbetsgivare vid verkstadsindustri C med 
ett hundratal anställda

Verkstadsindustri C 
Det är viktigt att den arbetssökande vid detta företag med tusentals anställda har 
en fullständig examen för att ens komma ifråga för en tjänst. Utbildningsmeriter 
från renommerade skolor ges ett högre värde än likvärdiga meriter från lokala 
högskolor. Om det fi nns utländska betyg uppstår problem, då det är svårt att 
värdera dessa i relation till svenska betyg. Därför blir tidigare erfarenheter mer 
intressant. Arbetssökande med betyg från ett annat land är dock ofta väldigt 
kompetenta med bra betyg. Betyg från militärtjänst har dock ingen betydelse 
alls.

Hur länge är ett betyg intressant som urvalsinstrument beror på den position man 
söker. För seniora chefer gör en konsultfi rma första gallringen. Sen kommer ett antal 
förslag till mig som jag granskar. Matematik-, fysik- och språkbetygen från både 
gymnasiet och universitetet är det jag tittar på. Naturligtvis tittar jag på om något 
annat betyg sticker ut men dessa är viktigast. För seniora chefer väger dock deras 
CV tungt, ca 70 %. För nyutexaminerade är det dock viktigt hur ansökan skriven, 
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vilken betygsnivå de har, att de har tagit kurserna i något sånär rätt ordning. Precis 
som för de högre tjänsterna är det betygen i språk, matematik och fysik som är mest
intressanta, även gymnasiebetygen. Betygen är viktiga, men betygssnittet är inte in-
tressantare än enskilda betyg. / Chef vid verkstadsindustri C med tusentals anställda

De som söker jobb vid detta företag har gallras ut från management konsult, 
personer som har varit långvarigt arbetslösa har aldrig funnits bland de sökande. 
De fl esta som söker arbete som senior chef har dubbla utbildningar, då det är en 
förutsättning att man är mångsidig. 

Dagens betyg ger god information. Betyg i uppförande och ordning skulle inte vara 
önskvärt, inte heller om frånvaro giltig/ogiltig infördes på betyget. Det är lagom 
med fem betygssteg. Subjektiv bedömning får inte ha för många steg, objektiv 
bedömning kan ha fl er. Betyg som rangordnar (grupprelaterade betyg) skulle vara 
att föredra framför kunskapsbetyg (målrelaterade). ECTS-betygen med lika 7-gradig 
betygsskala för de fl esta av Europas stater är positivt. Det blir lättare att läsa och 
jämföra betyg på det sättet./ Chef vid verkstadsindustri C, med tusentals anställda

Betyg är viktiga för att visa slutförd utbildning, men 

enskilda betyg har inte någon stor betydelse

Amerikanska ambassaden/ Personalfrågor

Examen, CV och referenser är det som gäller initialt. Betyg är mindre intressant. 
Social kompetens är viktigt./ Handläggare på personalenheten, Amerikanska 
ambassaden

Barn- och ungdomsförvaltning, X kommun 

Det fi nns olika utbildningskrav beroende på vad anställningen kräver. Till en 
del tjänster på kommunen räcker det med gymnasial utbildning, och då blir 
gymnasiebetyget helt avgörande för anställning eller inte. Till tjänster som 
kräver högre utbildning går man inte med automatik genom grundskole- eller 
gymnasiebetygen och granskar dessa. Då blir det i stället i de fl esta fall helt 
avgörande med universitets- eller högskoledokument, personligt brev samt 
intervju. 

Det händer att vi tittar på grundskolebetyg men det senaste betyget spelar större roll. 
Det kanske beror på att vi tror att människor utvecklas… Jag tror att alla handlingar 
som styrker en persons avgörande egenskaper och kompetenser är viktiga att 
redovisa om man söker jobb. Jag vet att vi ibland har gett personer som arbetar 
ideellt i en förening företräden, eftersom det visar att personen är engagerad och vi 
har bedömt det som ett viktigt kriterium för den tjänst vi ska tillsätta. Beträffande 
betyg i ordning och reda fi nns det som alltid en bak- och framsida. I det ena fallet är 
det jättebra och för någon annan kan det handla om en katastrof. Världen är full av 
falluckor och en del har en förmåga att falla i dem alla. Personligen skulle jag tycka 
att det är svårt, det är så lätt att använda subjektiva värderingar – tycka om eller inte 
tycka om …/ Arbetsgivare vid Barn- och ungdomsförvaltningen, X kommun
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Barn och ungdom/ Friskola

Vid nyanställning har betygen betydelse i ett inledande skede för att visa 
behörighet och rätt ämneskunskaper, betygsgraderingen är däremot inte så
viktig. Det viktigaste är dock att den arbetssökande har tillgodogjort sig ut-
bildningen teoretiskt och praktiskt.

Som arbetsgivare är man mest intresserad av arbetsgivarintyg/betyg från tidigare 
arbetsplatser, det personliga brevet i ansökan samt det intryck den sökande ger 
vid intervjun. Det är som att bygga ett fotbollslag – man söker olika kompetenser/
spelare som ska passa in i personalgruppen./ Chef vid friskola A

Förutom behörighet för det arbete som söks, är rätt ämneskombination 
i utbildningen viktig och att denna avklarats på G-nivå. VG och MVG har 
däremot ingen betydelse. Pedagogisk och social kunskap och kompetens är 
nödvändig, både formell och informell sådan. Detta har störst betydelse för 
personal inom skolan, för att professionellt ha möjlighet att kunna bemöta 
medarbetare, elever och föräldrar såväl individuellt som i grupp. Den sökande 
bör dessutom ha rätt inställning till såväl elever som skolans profi l. 
 Vad som är viktigt i ett betyg beror på vilken slags tjänst som ska tillsättas. 
Skolcheferna på de teoretiskt ämnesinriktade skolorna är bundna att anställa 
teoretiska lärare med en formell utbildning. För en teoretisk lärartjänst är både 
ämnesbetyget och den pedagogiska förmågan viktiga. Då det gäller lärare i 
praktiska och estetiska ämnen kan däremot den arbetssökandes informella 
ämneskunskap och kompetens som nåtts på annat håll väga tyngre, till exempel 
via arbetslivet eller med andra utbildningar, detta gäller såväl i ämne som i 
pedagogik. 

Det viktigaste är att man är behörig, det vill säga att man har sin lärarexamen. Man 
tittar inte på betyg i första hand. Det är också viktigt att man har utbildning som 
passar in i skolans profi l, exempelvis idrott. Om man har fl era starka kandidater 
så tittar man kanske på ämnet för examensarbetet, inte på betyg. Erfarenhet och 
referenser är av vikt också./ Rektor vid friskola B

Barn och ungdom/Kommunal grundskola A

Då lärare anställs är det viktigt att det blir en behörig lärare för den sorts 
lärartjänst som annonseras ut. De sökande till en tjänst vilka har speciella 
kunskaper eller erfarenheter har extra fördelar. Ibland kan man som rektor dock 
inte välja vid tillsättning av en lärartjänst, då en i kommunen övertalig lärare 
har företräde. För arbeten där ingen speciell behörighet krävs, exempelvis 
kulturtolk och elevassistent, ligger den allra största vikten vid lämplighet. 
Social kompetens samt att kunna kommunicera är dock mycket viktigt, oavsett 
befattning. 

Lärare är ett av ett antal yrken som kräver en viss examen för behörighet. Betyg i 
sig har ett begränsat värde. De har en mätande funktion, men det är många faktorer 
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som inte kan mätas med betyg. Det som betyg mäter är framför allt förmågan att läsa 
och därigenom ta till sig kunskaper. Det nya betygssystemet är ju inte likt det gamla. 
Förut var det ett system där det gällde att kunna haspla in så mycket kunskaper 
som möjligt. Nu är det andra faktorer som också kommer in, till exempel kritiskt 
granskande, kunna hitta i det stora utbudet som fi nns av information. Information 
är egentligen grunden till kunskap. Viktiga förutsättningar är givetvis också att 
kunna kommunicera; skriva, prata, tala, läsa. Kommunikation sker hela tiden. Det 
är viktigt att kunna lyssna på andra människor. Jag tycker att det fi nns ett viktigt 
talesätt; ”man har två ögon och en mun”. Det gäller alltså att lyssna mer än man 
pratar. Att visa ödmjukhet är viktigt. 

Betyg har sina begränsningar, men visar ändå förmågan att läsa, skriva och 
redogöra. För en person är goda betyg en basförutsättning. Men mötet är viktigt, 
kanske viktigare, att se vem personen är. Det som betyg inte kan mäta är bland 
annat samarbetsförmåga, social kompetens och till viss del även kreativitet. Detta 
är enormt viktiga kunskaper att ha, framför allt vid anställning. Social kompetens 
är svår att mäta. Det gäller att kunna läsa mellan raderna i anställningsbetyg från 
tidigare arbeten. Det är viktigt att kolla referenser. Jag har hållit på nu i många år 
och pratat med folk. Man lär sig personkännedom ganska bra. Jag tror att det är 
enormt viktigt att som i min ställning ha erfarenhet och livserfarenhet./  Rektor, 
grundskola 7-9

Barn och ungdom/ Kommunal grundskola B

Är den sökande behörig som lärare, bryr man sig knappt om vad denne fi ck för 
graderade betyg under studietiden, det skulle möjligen vara i ämnet som den 
sökande tänker undervisa i. Men, inte ens då väger de graderade betygen särskilt 
tungt. Personlig lämplighet för den egenskap man försöker få korn på väger tyngst, 
förutsatt att den sökande är behörig./ Lärare som suttit med i anställningsgrupper

Barn- och utbildningsutskott

Vid anställning av en ny rektor, satt jag i en grupp om 4-5 personer som intervjuade 
de sökande till tjänsten i cirka en timme, och försökte sedan att komma fram till 
någon slags konsensus om den sökande. I ett sådant fall spelar de graderade betygen 
ingen roll. Man tittar på referensen, arbetsbetyg och så vidare. Anställningsgruppen 
var i allmänhet samstämmig. En viss spänning kunde fi nnas mellan de fackliga 
representanterna och övriga. I allmänhet kunde man dock genom samtal komma 
fram till en samsyn. Varför de graderade betygen inte spelade någon roll i tillsättning 
av rektor var i allmänhet att personliga egenskaper spelar en mycket stor roll. Du 
kan ha en kille som bara har Godkänd i matte, men brinner för ämnet och kan lära 
ut vad han vet.

Psykologtest användes vid rektorstillsättning och de poäng (graderat betyg) som 
de sökande fi ck genom testen stämde ungefär med den informella bedömning som 
anställningsgruppen kommit fram till. En sak som man lär sig med tiden är att det 
är ett observandum om en sökande arbetat på många olika ställen./ Person som har 
suttit i Barn- och utbildningsutskott under ett tiotal år
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Byggnadsingenjör

Betygsgraderna är inte intressanta. Betygen måste vara bra, men räcker i sig 
inte för att få ett arbete. Bra resultat vid tidigare praktik, rekommendationer och 
goda vitsord kan däremot vara avgörande för att bli anställd. Det är emellertid 
betydelsefullt som arbetsgivare att veta vilka ämnen den arbetssökande har 
läst. Kombinationen av ämnen i betyget är det viktiga, och såväl vilka kurser 
som den arbetssökande har läst som hur kurserna har genomförts bör framgå. 

Betygen är viktiga men jag vill påstå att referenser, intryck från anställningsintervju, 
arbetslivserfarenhet väger minst lika tungt./ Bygglovschef

Beroende på var byggnadsingenjören kommer att arbeta är olika ämnen 
viktiga, det svenska språket är det alltid. Andra viktiga ämnen är matematik, 
statik och byggnadskonstruktion. För byggnadsingenjörer på arkitektkontor är 
det viktigast att behärska byggnadstekniken. En stor del av arbetet handlar 
där om kommunikation, varför kunskaper i datahantering, cad-ritning och 
inte minst svenska språket är mycket väsentliga, men även ämnen som 
samhällskunskap och arkitektur. Matematik är däremot klart överskattat för 
arkitektens arbetsuppgifter.

Allmänt sett tror jag att betyg trots allt är nödvändiga, för en själv, som stimulans 
och för att man ska ha begrepp om sin egen situation, och för andra för att få något 
instrument för urval (vid antagning till skolor eller vid anställning) eller som kontroll 
vid anställningar. Dock måste man vara medveten om alla svagheterna hos systemet; 
orättvisor, infl ationseffekter, oförstående lärare, snälla lärare, konkurrens mellan 
skolor och så vidare. Vid anställning av byggnadsingenjörer har vi huvudsakligen 
tagit hänsyn till referenser, erfarenheter och personligt intryck, även om vi kollat lite 
att betygen inte varit alltför hårresande dåliga./ Arkitekt i arbetsgivande ställning

Call Center

De meriter eller utbildningar som den arbetssökande bör ha är treårig 
gymnasieutbildning. En extra merit är det om personen har arbetat med el 
eller har läst ellära. Även tidigare erfarenhet av arbete vid Call Center´s är 
meriterande. En stor vikt läggs vid den sökandes personlighet.

Betyg är inte viktiga vid nyanställningar, och efterfrågas inte. Det som är viktigast 
är CV och det ”personliga brevet”. Det är även en fördel med skriftliga omdömen 
från tidigare arbetsgivare./ Arbetsgivare vid Call Center med några hundratals 
anställda

Civilingenjör

Betyg är inte så intressanta. Lärosätet har en viss betydelse, men viktigare är vilka
kurser man har läst. Godkänd räcker som garanti för nödvändiga kunskaper. Arbets-
livserfarenhet, referenser och social kompetens är viktiga faktorer. Höga betyg kan 
visa en förmåga att tänka kritiskt och uppnå resultat, men teoretiska kunskaper 
måste förädlas med arbetslivserfarenhet./ Egenföretagare, civilingenjör
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Försäkringskassan

Krav för anställning kan vara exempelvis gymnasiekompetens eller hög-
skoleutbildning. Då det inom Försäkringskassan fi nns många äldre kvinnor, 
fi nns alltid jämställdheten i åtanke till förmån för yngre män och även invandrare. 
Arbetslivserfarenhet är en tung merit och minst två referenser krävs för att 
få uppgifter om den arbetssökandes samarbetsförmåga, sociala kompetens, 
ordning, uppförande, närvaro samt motivation inför arbetsuppgifter. Betygen 
ser man endast på om det blir en vägning mellan fl era intressanta personer.

Handelsföretag med stor omsättning 
Betygen är viktiga för att kunna se att den arbetssökande har fullgjort sin 
gymnasieutbildning. Luckor i betygen eller många IG för en person kan tyda på 
att hon eller han inte riktigt har orkat eller varit slarvig. Om det fi nns toppbetyg 
i något ämne har ingen större betydelse. Betyget i matematik kan emellertid 
anses viktigast, då många anställda ”hamnar i kassan”. 

De faktorer som är viktigast för mig är de egenskaper som personer har. Om 
personen är öppen, lätt att samtala med och ger ett trevligt intryck. Jag anställer 
sällan personer som inte gjort praktik eller har sommarjobbat hos oss. Viktiga 
egenskaper är då att de visat att de kan passa tider och att de är arbetsvilliga. De här 
personerna får sedan vikariat och så vidare. Detta leder i sin tur i vissa fall till fast 
anställning. / Chef för företag inom handel med stor omsättning

Jordbruk

Jag vill att de ska ha ett godkänt betyg med sig från gymnasiet. Jag ser mycket snart 
om individen passar på min gård. Mina anställda har haft egen gård (föräldrar) eller 
gått naturbruksgymnasium. Förutom kunskaper inom jordbruks- och skogssektorn 
krävs också handlingskraft och kreativitet. Här kan man inte stå och vänta på order. 
Eftersom vi har cirka 350 mjölkkor, sköter vi seminering själva. Det är mycket att 
hålla reda på. Varje anställd har sitt ansvarsområde samt att alla arbetar med vall och 
odling. Periodvis är arbetstakten hög, och pressen på varje individ är stor. Arbetet 
på en sådan här stor gård kräver att de anställda kan arbeta som ett lag. Vi skapar 
tillsammans arbetsglädje, och detta gör att alla trivs. Datorvana samt goda kunskaper 
i svenska och matematik är viktiga. Här gäller det att ha färdigheten./ Bonde (mjölk, 
nöt och skog), med ett tiotal anställda

Kommunikation

Det som väger tyngst vid anställning är att kunna hitta en person som kan 
passa in i gruppen. Erfarenhet och referenser från tidigare arbeten är viktiga. 
De ämnen som anses vara viktigast i betyget är språk (kommunikation) och 
SO (allmänbildning). I den arbetssökandes betyg tittar man på att det fi nns en 
jämn balans mellan praktiska och teoretiska ämnen. Betyg indikerar dock mer 
att man har förmåga att lära sig.
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Kriminalvård

I vårt yrke spelar andra faktorer än betyg viktigare roll. Att ha en hög social 
kompetens. Att kunna hantera stress och konfl ikter. Vara ödmjuk men ändå inte låta 
sig manipuleras. Det måste fi nnas en terapeutisk ådra. Meriter i all ära, men det fi nns 
viktigare saker att ta fasta på. Jag tror ändå att den personliga framtoningen under 
intervjun har störst betydelse./ Arbetsgivare inom kriminalvården

För anställning är det krav på högskoleutbildning, men det kan räcka med en 
lämplig gymnasieutbildning, om personen i övrigt är kompetent.  Om den 
anställde/anställda klarar pliktverkskontrollen sker sedan utbildning genom 
Kriminalvårdsverket. För den som söker arbete är det en klar fördel att förutom 
engelska även kunna andra språk, samt ha betyg som styrker detta. Betyg har 
dock ingen avgörande roll vid anställning och betydelse minskar med stigande 
arbetslivserfarenhet. 

Omsorgsverksamhet 

Den arbetssökandes slutbetyg från grundskolan/gymnasiet granskas, för att ta
reda på om personen har fullföljt kursen, exempelvis undersköterskeutbild-
ning. 

Jag tittar också på erfarenhet, samt individens intresse för sitt arbete. Detta sker 
genom personliga samtal. Jag har anställda som inte har utbildning, men som är 
som klippt och skurna för sina uppgifter. De har gått alla interna kurser vi haft och 
har ett naturligt intresse för sitt arbete. Att vara lyhörd och fl exibel kan man inte 
läsa sig till. Den ultimata situationen är att ha bra utbildning med sig, samt ha en 
naturlig fallenhet för arbetet./  Föreståndare på ett kommunalt äldreboende, med ett 
trettiotal anställda 

Betyg i ordning och uppförande verkar förlegat. Möjligtvis om betyget blir ett 
personligt omdöme om personens förmåga till samarbete, social kompetens och 
liknande. Jag kommer nog att lägga en del vikt vid det, men samtidigt så är det ju 
bara en lärares uppfattning om en elev och hur mycket personlig relation hinner man 
ha till sina elever i grundskola och gymnasium idag? / Chef för omsorgsverksamhet

Specialistsjukvård

Vid en nyanställning utgår man först och främst från att personen är behörig 
i yrket samt har erfarenhet, då verksamheten ska erbjuda specialistvård. Den 
arbetssökandes betyg granskas, men de är inte avgörande i frågan. Eftersom 
kunskap är en färskvara beror betygets betydelse på hur gammalt det är. En 
person som trots att hon eller han visar sig vara väldigt duktig inom fl era 
områden och är kompetent för uppgiften, blir inte anställd om det saknas 
examen från gymnasiet eller högre utbildning. Social kompetens är viktig, 
eftersom arbetet handlar om att arbeta med människor. 
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Den personliga kompetensen är mycket viktig. Jag anser att utbildning alltid ska 
ligga i grunden till anställning. Jag skulle aldrig anställa en person utan utbildning, 
trots goda meriter./ Arbetsgivare inom landstinget

Utbildning/Gymnasieskolan 

Betygen är jätteviktiga, dels för själva skolgången som motivation… dels när det 
gäller vidare studier och när det är dags att söka jobb…Idag är det ju så att det krävs 
mer eller mindre fullständiga betyg från en gymnasieutbildning för att få ett jobb, 
därför är betygen viktiga. Men man måste vara realistisk också, det är inte bara 
positivt med betyg. De kan påverka både elever och lärare negativt och ger kanske 
inte alltid en sann bild. 
Jag tror betygen är viktiga för alla arbetsgivare. Det är ju betygen som säger vad 
man kan! Det är betygen man har att gå på. För mig som arbetsgivare är de viktiga 
eftersom skolan först och främst ska anställa behöriga lärare. Fast det är ju inte 
betygen i sig som är viktiga, G eller VG på kurserna spelar ingen större roll, utan 
det är lärareexamen som är viktigast. Det låter kanske som om betyg och utbildning 
är allt, men mycket beror också på personlig lämplighet. Som lärare ska man ju 
trots allt arbeta med människor hela tiden. Det är därför viktigt med intervjuer. På 
papperet kan det se kanon ut, men ändå inte vara det./ Rektor A, gymnasieskola

För att bli anställd som lärare krävs en formell behörighet, det vill säga 
lärarexamen från högskola eller universitet. Inom gymnasiet fi nns behov av hög 
ämneskompetens, en vanlig målsättning är därför att anställa lärarpersonal med 
minst 60 akademiska poäng inom ett undervisande ämne. Hög ämneskunskap 
inom undervisande ämnen är viktigare för den sökande att ha betyg i än i något 
annat ämne, och alla lärare borde ha minst 60 poäng i pedagogik/didaktik. 
 Näst  behörighet är ofta lärarlämplighet den viktigaste aspekten i samband med
anställning av lärare. Då kunskaper i sig till stora delar kan ses som färsk-
vara, fi nns önskemål om att betyg även ska visa social kompetens samt 
samarbetsförmåga, samt förmåga till refl ektion, analys och kreativ förmåga. 
Faktorer som bakgrund, erfarenheter samt specialkompetenser är viktiga 
för den arbetssökande. Goda ämneskunskaper i kombination med en låg 
social kompetens och låg grad av empatisk förmåga blir inte så fördelaktigt 
för den sökande, då det efter anställning är lättare att skaffa sig en högre 
ämneskompetens än att höja sin sociala kompetens.  

Utbildade lämpliga lärare är oerhört viktigt, därför … detta borde ofta diskuteras inom 
lärarutbildningen och kanske borde de lärarstuderande oftare tidigt i utbildningen 
bli varslade om sin eventuella olämplighet. Rent generellt så är det i mina ögon 
närmast omöjligt att genomföra en god lärargärning utan hög empatisk förmåga 
och god social kompetens. Jag har anställt lärare med lägre akademisk behörighet 
där jag gjort bedömningen att den här individen har den personlighet som gör att 
han/hon kommer att tillföra skolan god kvalitet, men i anställningen fi nns förbehåll 
att läraren skall skaffa sig högre ämnesbehörighet./ Rektor B, gymnasieskola

Det är inte alltid många tjänsteår värderas högt vid anställning. Följande 
rangordning gäller för rektor C:
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1. Samarbetsförmåga, ledarskap, fl exibilitet
2. Kunskaper/färdigheter i yrket, kunnighet, betyg
3. Omdömesförmåga
4. Initiativförmåga, stabilitet
5. Ansvarstagande
6. Utvecklingsbarhet
7. Intellektuell rörlighet
8. Psykisk stabilitet
9. Stresstålighet
10. Fysiska förutsättningar, arbetskapacitet, fysisk kondition

     / Rektor C, gymnasieskola

Utbildning/ Högskoleinstitution

Betyg är inte så väldigt viktiga. Vid anställning av en doktorandtjänst kan det 
komma ifråga, men personliga egenskaper väger tungt. I betygen som den 
arbetssökande visar upp stäms relevanta ämnen av mot anställningsprofi len. 
Inget ämne är emellertid viktigare än andra.

Verkstadsindustri/- Produktionsföretag 

Företaget har en mycket högteknologisk maskinpark, med datoriserad 
tillverkning produceras reservdelar till skogsmaskinindustrin. De anställda 
vid företaget är produktionstekniker. Tidigare krävdes tre års verkstadsteknisk 
gymnasieutbildning samt sex års lärlingstid, idag fordras verkstadsindustriell 
utbildning och datautbildning. Det är stor brist på kvalifi cerad personal och 
företaget är tvunget att själv utbilda de som anställs. De som anställs har sex 
månaders provtjänstgöring. Företaget har hela tiden praktikanter hos sig och 
de erbjuds ofta arbete efter utbildningens slut. 
 Det viktigaste är att den arbetssökande har arbetslivserfarenhet, det är en 
fördel om det fi nns referenser eller goda vitsord. Det enda betygen används till 
är för att se om den sökande har fullföljt sin skolgång och om det eventuellt 
fi nns betyg i de praktiska ämnena. Arbetsgivaren skulle önska mer praktisk 
arbetslivserfarenhet i utbildningen, samt betyg i social kompetens och förmåga 
att sköta tider. 

Verkstadsindustri D

Arbetssökanden ska ha en adekvat utbildning, passa in i teamet och gärna 
ha erfarenhet, social kompetens är betydelsefullt. Betygen från grundskolan/
gymnasieskolan spelar inte så stor roll. Personliga intervjuer samt referenser 
är däremot viktiga.
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Verkstadsindustri E 

Vid nyanställning försöker man inom företaget att anställa för branschen 
lämpliga personer, och under senare år har det i princip krävts en branschrelaterad 
utbildning. Den som anställs bör således ha vissa grunder, men det mesta får 
personen lära sig under tiden på företaget.

Vi anställer sällan unga människor direkt på betygen. Vi kollar vilket 
gymnasieprogram de gått och om de har avslutat sina studier. Det tycker vi är viktigt 
och det ger på något sätt en vink om att de är OK. De fl esta yngre som får jobb 
hos oss har gjort sina APU-perioder här. De har visat att de orkar hugga i, tagit 
initiativ osv. Men framförallt har de visat att de kan komma i tid och att de kan 
fullfölja en period utan skolk osv. Då ligger man bra till för ett jobb./ Arbetsgivare 
vid industriföretag E

Betyg har ingen betydelse, däremot personligheten

Barnomsorg

Betygen från grundskolan/gymnasieskolan spelar inte så stor roll, till skillnad 
från personliga intervjuer och referenser. Social kompetens är väldigt viktigt.

Bemanningsföretag

Inom företagets personal fi nns många personer i omlopp. Vissa får 
tillsvidareanställning, för andra kan anställningen omfatta 2-6 månader. 
Omkring 15 anställningsintervjuer sker varje vecka, inför en sådan krävs 
alltid minst två referenser. Vid intervjun upplyses den sökande om företagets 
drogpolicy, krav på att passa tider samt närvaroplikt.  I de fall personen blir 
aktuell för anställning sker information om vandelsprövning. Inför anställning 
prioriterar företaget faktorer som kompetens för respektive arbete, motivation, 
personliga egenskaper och även fl exibilitet, då andra arbeten kan bli aktuella 
inom företaget. Även bostadsort är intressant, då företaget står för eventuella 
resekostnader. Betyg är det sista som företaget tittar på.

Bilverkstad

I samband med anställning tittar man aldrig på betyg. Någon annonsering 
av tjänster har inte förekommit på företaget, utan personal ”handplockas” 
genom kontakter och referenser inom branschen när det blir någon tjänst ledig. 
Innan någon får en tillsvidareanställning gäller en provanställning på 1-2 
månader. Saknas någon form av utbildning som arbetet kräver, står företaget 
för en vidareutbildning. För företaget är det viktigast att den provanställde 
har den kompetens som fordras, inte har en stor korttidsfrånvaro, kan arbeta 
självständigt och passar tider. Personen bör även ha social kompetens och 
kunna bemöta kunderna på rätt sätt.
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Byggarbetare

Betyg är inte alls nödvändiga. Vid anställning av ny personal är framför allt 
intervjuer viktiga, vilka visar mer vad en person kan än vad ett betyg på ett 
papper gör. Som byggföretagare är man intresserad av personer som kan sin 
sak och har en viss inriktning, exempelvis mot att snickra eller att kunna 
hantera betong.

Betygen har i stort sett ingen betydelse. Du kan ju ha MVG i en kurs för att du har 
en bra relation med läraren, men egentligen kanske det bara är ett G och inte ens det. 
Har tyvärr inget positivt minne av betyg från skoltiden. Men de fyller säkert ett bra 
syfte. Jag ser mest till om personen kan sin sak och är villig att jobba. I allmänhet 
är betyg viktiga vid jobbsökande och anställning, men inte här hos mig. Eftersom 
jag själv inte hade så bra betyg så är jag inte så hård att mina anställda ska ha det 
heller. Visst ser jag helst att de har en utbildning i grunden, till exempel snickare, 
men det är inget måste. 
Det är viktigt med spridning bland sina anställda. Jag har både lärlingar som bara 
är 20 år och gubbar som inte har långt till pension. De äldre lär de yngre saker som 
ingen utbildning kan ge. Det är ju de yngre som ska ta över när det gamla slutar, och 
vi måste väl ge dem en chans./ Byggföretagare med ett tiotal anställda

Entreprenad; Linjemontage och anläggningar

Betyg är inte intressanta, vare sig från grundskola eller från gymnasium. De 
sökande som har yrkesutbildning måste dock visa att de har genomgått de 
kurser som behövs för yrket, till exempel certifi kat för höghöjdsarbete och 
arbete på väg. Betyg i ordning och uppförande är något som skulle kunna vara 
av intresse, men det skulle inte vara helt dominerande för att få anställning, 
då det på grundskolan är mycket annat än skolan som påverkar, exempelvis 
pubertet. Ordning och uppförande bör ha utvecklats i vuxen ålder. Referenser 
från tidigare arbete eller vitsord är viktiga, men det som arbetsgivaren lägger 
störst vikt vid är intervjun.

Man ser om det fi nns ”go” i blick och handling. Kommer någon och presenterar sig 
själv och talar om att ”-jag kan, jag vill och jag är duktig och det jag inte kan det kan 
jag lära mig”, så får den personen ofta en provanställning för att visa om det är sant./  
Chef för entreprenadföretag (linjemontage och anläggningar)

Fastighetsservice

Skriftliga omdömen och goda vitsord från lärare, handledare och tidigare 
arbetsgivare är det som är meriterande för den arbetssökande inför en eventuell 
anställning. Betyg efterfrågas inte, då sådana inte är viktiga i denna bransch, 
däremot är ett utlåtande från kursledare eller lärare bra att visa upp. Utbildning 
är bra, men ”handlag” och blick för vad som skall göras är viktigare. Eventuella 
utbildningar bör vara riktade mot bygg/anläggning och maskin. Det allra 
viktigaste är att det fi nns intresse för arbetet, vilket kräver praktiska färdigheter 
för att klara av. Det är även viktigt med en social förmåga inför kontakter med 
uppdragsgivare.
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Handel/ Färghandel

Betygen från grundskolan/gymnasieskolan har inte någon stor betydelse. 
Personliga intervjuer och referenser spelar däremot en stor roll vid anställningen. 
Något som anses vara viktigt är att den arbetssökande har social kompetens.

Handel/ Företag med få anställda 

Fallenhet och personlighet är det allra viktigaste vid anställning. Beträffande 
betyg är det helheten i detta som är betydelsefullt, svenska och matematik är de 
ämnen som anses vara mest av värde. Man tittar dock inte speciellt mycket på 
betyget, det är dessutom inte helt nödvändigt med ett slutbetyg från gymnasiet. 
Det viktigaste är att intresse för verksamheten fi nns, samt att den arbetssökande 
har en del kunskap om utrustning och annat som säljs.

Jag går helt på personkännedom. De personer jag har anställt har gjort sin prao 
eller praktik hos oss. Under den perioden har man fått en bra bild av personerna. Vi 
jobbar mycket direkt mot kund så det är viktigt att man är glad och trevlig. Under 
praktikperioderna märkte vi också om de klarade av att komma i tid och så vidare./  
Chef för företag inom handel med ett fåtal anställda

Handel/ Sportbutik

Personligheten är den faktor som är klart viktigast; personens kontakt med 
kunden och hur duktig personen är att sälja. Betyg kan vara viktiga inom många 
yrken, men inte som säljare i en sportbutik. Generellt är betyg inte viktiga, man 
tittar inte så mycket på dessa. Har någon en bra utbildning, om personen i fråga 
till exempel gått Handelsprogrammet, är det emellertid en extra merit. Om den 
arbetssökande är relativt bra i matematik är också bra, då det är mycket arbete 
med att räkna i samband med mässor. 

I början kan de titta ner i golvet och törs inte titta folk i ögonen. Men sedan när de 
börjar få lite ansvar blir det annat, och det brukar inte dröja länge förrän de börjar 
ta egna initiativ. De blir för det mesta tokseriösa. Under år 2 på IV har de praktik 
någon dag per termin, under det tredje året är de här två dagar i veckan under hela 
året. Många blir kvar här ett tag efteråt, och kommer på så vis in i arbetsmarknaden. 
Generellt kan man säga att det är ”medelmåttorna” och de som är ganska duktiga, 
de som befi nner sig på mitten i betygsstatistiken, som får det svårt när de ska ut 
i arbetslivet. De som hamnar på IV får alltid hjälp på något vis, och hamnar förr 
eller senare på arbetsmarknaden. De som är riktigt duktiga läser vidare på högskola 
och universitet och får en annan sorts arbeten. Det är de på mitten, som varken är 
hyperintelligenta eller som saknar betyg, det är de som hamnar i arbetslösheten./ 
Föreståndare för sportbutik, ingående i en stor butikskedja

Det är en stor efterfrågan på att arbeta i sportbutiken. Till butiken kommer även 
personal via skolan, många kommer från IV-programmet och kan praktisera 
under en lång tid. De som kommer via IV växer enormt som människor sedan 
de börjat praktisera. 
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Länsarbetsnämnden

På Länsarbetsnämnden möter man ofta problemet med kompetensmatchning, 
det vill säga en viss och inte sällan väl defi nierad kompetens eftersöks. Man 
försöker på Länsarbetsnämnden således utgöra den länk mellan arbetsgivare 
och arbetstagare som kan underlätta detta. Det kan ske på fl era sätt, men ett är att 
försöka ordna med arbetsplatsförlagd utbildning, det vill säga en slags praktik 
eller lärlingsplats. Genom detta försöker Länsarbetsnämnden att möta det
krav som många arbetsgivare ställer, nämligen att sökande skall ha erfarenhet
av arbetet. 

Det kan vara konkurrens om lärlingsplatserna, men betygen kommer sällan att 
användas för att välja ut vem man vill anställa utan där är det snarare erfarenheten, 
tidigare anställningar eller det faktum att personen i fråga har arbetat på företaget 
tidigare som fäller avgörandet. Kontakter blir alltså viktigt i sammanhanget. Så fort 
tidigare erfarenhet av ett specifi kt arbete fi nns förlorar alltså betygen i betydelse./ 
Handledare på Länsarbetsnämnden

Problemet för många unga arbetssökande är att deras gymnasieutbildning inte 
värderas särskilt högt, då den inte innehåller direkt erfarenhet av det aktuella 
arbetet. Detta medför dessutom att betygen blir mindre viktiga. Betygen har 
direkt betydelse endast i och med att de är dokument över att personen har 
blivit godkänd på den aktuella utbildningen. Detta utgör dock ibland en helt 
nödvändig grund för att en person skall kunna bli aktuell, det kan till exempel 
gälla direkta yrkesutbildningar såsom elektriker eller liknande. I det läget blir 
betygen mer en bekräftelse på vad utbildningen har innehållit, och att man är 
godkänd på de olika momenten. Betygens gradering betyder däremot mindre.
 I de utbildningar som innehåller en arbetsplatsförlagd fas, det vill säga en 
praktikperiod eller lärlingsfas, har facket och arbetsgivarna kommit överens om 
att betyget G i de tre kärnämnena svenska, matte och engelska skall avkrävas 
den sökande. Även i de fall praktikperioden ingår i utbildningen måste eleven 
söka en praktikplats, och för att komma ifråga krävs lägst betyget Godkänd i 
samtliga kärnämnen. 

Matvaruaffär B

Vi tittar aldrig på slutbetyg, frågar inte ens efter det. Ibland blir de yngre besvikna 
och då får vi kasta ett öga på det. Men vi bryr oss inte alls om slutbetyg. Inget ämne 
blir därför viktigare än något annat.

Man går efter hur den arbetssökande verkar vara, uppför sig och så referenser. Finns 
tveksamheter hör man av sig runt om i samhället. En del vill själva lämna referenser 
som de har med sig och då får man väl titta på dem. Skulle inte titta på betyg i 
ordning och uppförande, sådant märker man ju när man har personen framför sig 
och så har man alltid provanställning. Släktskap är inga hinder, snarare tvärtom. Här 
är nästan alla släkt med varandra./ Chef för matvaruaffär 
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Matvaruaffär C

Företaget har inte annonserat efter några nya tjänster på lång tid. De som har 
fått arbete har antingen börjat med att arbeta extra, eller kommit in på företaget 
genom praktik där de visat sin duglighet och fått anställning. Prioriteringen vid 
anställning är erfarenhet, referenser och att den arbetssökande visar vänlighet 
mot kunderna. Betyg är det sista företaget ser på.

Skogsindustri

Betygen är inte viktiga, man tittar överhuvudtaget inte på dem vid anställning, 
erfarenhet är viktigare. I stället anställer arbetsgivaren mer på känsla, ”ser om 
personen är något att ha”. Det är personen som är intressant, inte vem han 
eller hon är släkt med. Betyg i ordning och uppförande har däremot ingen 
betydelse.

Skogsstyrelsen

Betygen från grundskolan/gymnasieskolan spelar inte så stor roll, vilket 
däremot personliga intervjuer och referenser gör. Även social kompetens är 
viktigt.

Stipendieorganisation

Man tittar på sökandes CV, inte på betyg. Emellertid skickar många sökande sina betyg 
med ansökningshandlingar. Arbetslivserfarenhet, referenser och social kompetens 
är viktiga faktorer./ Föreståndare för en internationell stipendieorganisation

Träbranschen  

Det krävs inte någon större kunskap och utbildning inom yrket. Ett gott per-
sonligt bemötande och en social kompetens rankas många gånger högre än 
betyg. 

Detta företag tittar inte alls på betyg, utan undersöker i stället referenser på de 
sökande. Eftersom de fl esta sökande kommer från träteknisk utbildning tas referenser 
från respektive lärare./ Företag A inom träbranschen 

Även om inte arbetet kräver bra betyg, så visar ett betyg på att personen är intresserad 
av att vilja lära. Den motsatta effekten kan vara att en person som inte har betyg och 
ger ett intryck av att detta inte är så viktigt, kan i långa loppet ha samma inställning 
till arbetet. Att den arbetssökande har respekt för tider är också viktigt./ Företag B 
inom träbranschen
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Utbildningsföretag

All personal är inte behörig, eftersom då det är svårt att få behörig personal får 
större krav ställas på erfarenhet och ett gott personligt bemötande högre än på 
betyg. Ett gott personligt bemötande och en social kompetens rankas många 
gånger högre än betyg.

Utbildningsföretag inom skogsindustri

Företaget har entreprenörskap gentemot gymnasieskolan, kurser för transport-
företag, driver ett trävaruhus och bedriver även lokförarutbildning. Arbets-
givaren handplockar personal till sin verksamhet. Helt avgörande för en anställ-
ning är om den sökande kan uppvisa referenser. Det är endast om någon söker
direkt från gymnasiet som betyg är viktiga, då betygen kan fastställa att per-
sonen har den utbildning som efterfrågas. Arbetsgivarens önskemål är att när-
varo skulle fi nnas med i betyget, samt personens sociala kompetens. 



91

6

 Diskussion

Den här boken handlar om kommentarer och åsikter från företrädesvis lärare 
och skolledare, vilka samtliga är aktiva och i tjänst. Boken är skriven som 
en redigerad version av tre olika specialuppgifter under en fempoängskurs, 
som ges vid Högskolan i Gävle för lärare och andra inom skolväsendet, med 
kursbenämningen Betyg och bedömning A. I denna mening är boken således 
färgad av dessa uppgifter, som i sin tur har legat till grund för intervjuer av 
lärare och arbetsgivare samt synpunkter i övrigt (Bilaga). 
 Som lärare har man olika syn på vad som krävs och vad som gäller för 
att betyg ska vara och bli likvärdiga. Det visar sig inte minst bland dessa 
intervjuade lärare. Den enskilde eleven är alltså i viss mening utelämnad, det är 
inget konstigt med det. Med de regler som idag gäller, skulle det emellertid vara 
konstigare om betygen vore likvärdiga. Det fi nns enligt vår mening (författarna) 
anledning för såväl Skolverket som ansvariga politiker, att fundera över vad 
som egentligen menas med likvärdig betygssättning. Grunden för en sådan 
saknas dessvärre idag. Det kan även vara så att en del enskilda lärare arbetar 
efter en relativ betygssättning i ett målrelaterat sammanhang. Det betyder att 
de fördelar betygen relativt på ett systematiskt sätt över betygsstegen, vilket 
defi nitivt inte är meningen med ett målrelaterat betygssystem.
 Bland hjälpmedlen till betygsättning fi nns nationella prov. Dessa ska 
dessutom inom en snar framtid bli fl er, många fl er. Bland annat ska alla teoretiska 
ämnen prövas i form av nationella prov inom några år, enligt skolministern. 
Avsikten är att både underlätta och höja kvalitén på betygssättningen, och 
kan även komma att innebära att betygen blir mer jämförbara. Det var dock 
inte tänkt så när beslutet togs beträffande ett målrelaterat betygssystem. De 
nationella proven är väl konstruerade och systematiskt utvecklade, och oftast 
väl accepterade instrument av lärarna och skolorna. En hel del information för 
det egna prövandet av kunskaper och färdigheter hämtas från de nationella 
proven. Man kan dock notera att de mer och mer börjar få formen av de äldre 
centrala proven (gymnasieskolan) och standardproven (grundskolan), i den 
meningen att de används för betygssättning. I de fallen blir det inte särskilt stor 
skillnad mellan relativ och målrelaterad betygssättning. De nationella proven 
är ytterst till för lärare och skolor i ett rådgivande och vägledande syfte, men 
är egentligen frivilliga för eleverna. Frivilligheten uppfattas dock olika, vilket 
leder till att få elever känner till att de faktiskt inte är tvungna att skriva dessa 
prov.
 I en fråga är nästan alla lärare överens, och det gäller betyget G (Godkänd). 
Man menar att det rymmer ett alldeles för stort spann, vilket betyder att många 
elever får G trots stora olikheter i kunskaper och färdigheter. Idag pågår en 
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departementsutredning med syfte att klargöra vilka egenskaper som ska gälla 
i en ny betygsskala. Enligt skolministerns direktiv ska den innehålla fem steg 
för ett godkänt resultat och två för underkänt. Antalet steg blir alltså fl er än i 
dagens gradering, vilket också många av de intervjuade lärarna i denna bok 
haft önskemål om. Det är ingen osannolik gissning att denna sjugradiga skala 
föreslås i kölvattnen av Bolognaprocessen för högskolorna inom EU-området. 
Vissa universitet och högskolor i Sverige har redan fattat beslut om en sådan 
betygsskala sju steg, varav med fem godkända sådana. 
 I det lokala arbetet sker i dag på vissa håll en betygsättning i samband 
med provresultat som visar respektive betygssteg, men med + eller – som 
komplement. Om man gör på samma vis med den föreslagna sjugradiga skalan 
skulle det, inklusive tillägg av + och -, kunna innebära en upp till 21-gradig 
betygsskala i det lokala arbetet. Huruvida så sker är oklart, men det fi nns 
anledning att följa utvecklingen den närmaste tiden i just det avseendet. Om en 
sådan skala blir likvärdig överlåter vi till läsarna att fundera över. 
 Idag får elever sina första betyg vid höstterminens slut i årskurs 8. 
I framtiden ska betygen ges från och med årskurs 6, närmare bestämt från 
höstterminen 2009. Om just detta har debatten inte varit särskilt livaktig. Det 
förefaller att fi nnas en viss grund för att sätta betyg tidigare än vad som idag 
är fallet. Politiskt fi nns fl era företräden om när betyg ska sättas – från årskurs 
1 till att inte ge betyg alls i grundskolan. För ungefär 50 år sedan användes en 
sjugradig skala med början i årskurs 1. Utomlands fi nns också fl era sådana 
exempel. Vi går alltså mot en situation med betyg tidigare och i fl era steg.
 För skolan och för lärarna är betyg och betygssättning en viktig del i arbetet. 
Det görs stora ansträngningar såväl bland lärare som bland skolor för att uppnå 
en rättvis betygssättning. Hur är det då med arbetsgivarna? Det förefaller av 
denna sammanställning att arbetsgivarna lägger en betydligt mindre vikt vid 
betygen än vad lärare och skolor gör.  Utbildningen som sådan är viktig för 
många arbetsgivare, att utbildningen är fullgjord och helst även utförd utan 
uppehåll i studierna. Däremot är de enskilda betygen ofta inte så avgörande för 
att få arbete. Det spelar för de fl esta arbetsgivare ingen roll om det är ett G eller 
VG som står i betyget. Om det fi nns ett eller fl era IG, är det däremot många 
som tycks reagera. Något som fl ertalet arbetsgivare vill ha mått på är emellertid 
”social kompetens”, utan att detta begrepp preciseras nämnvärt. Att passa tider, 
att arbeta idogt, att ha goda kontakter med arbetskamrater och arbetsledning, 
samt att verka i företagets intressen, förefaller vara viktiga egenskaper för 
arbetsgivarna. En del av dem menar att vissa av dessa faktorer kanske borde 
betygssättas. Begreppet ”social kompetens” är väldigt vitt, och kan troligtvis 
ha olika innebörd från person till person, och beroende på arbetsplats är vissa 
faktorer som ingår i begreppet viktigare än andra.
 Det framkommer i intervjuerna med lärare att betygen visar bland annat 
könsskillnader, och att fl ickorna har bättre betyg än pojkarna. Det syns också i 
statistiken. Bland fl ickor tycks det fi nnas en strävan av goda betyg i exempelvis 
matematik, och bland pojkarna i idrott och hälsa. Hur det ska tolkas är inte 
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självklart, men frågan om skolidentitet fi nns uppenbarligen med. Flickor har 
en strävan, och pojkarna måhända en annan. 
 En av kursdeltagarna valde att notera betygen för elever födda under olika 
tidpunkter på året. Det fi nns vissa tankar, och inte minst inom idrotten, att 
födelsetid på året är en faktor att beakta när det gäller utfall av olika slag. 
Som framgår av denne deltagares framtagna statistik förefaller det stämma 
även i betygshänseende. Det gäller dock inte generellt att samtliga elever som 
är födda i det sista kvartalet har med automatik ett lägre betyg än de som är 
födda tidigt på året. Men, slår man ut resultaten över en större grupp blir det en 
intressant statistik att refl ektera kring. 
 Betydelsen av genus och födelsemånad, men även av vilken social och 
kulturell bakgrund en elev har, kan vara större för vilket betyget blir, än man 
i allmänhet tror. Invandrarelever  vilka kommer till Sverige som relativt stora 
barn, och som skrivs in i det svenska skolsystemet så sent som i högstadiet, 
har tuffa år framför sig. Ett nytt och främmande språk ska läras in snabbt. 
Så snabbt att det går att följa med i svensk undervisning och med svenska 
läromedel, och lyckas få Godkänd (Godkänt) i slutbetyget i nian. Det gäller att 
åtminstone få Godkänd (Godkänt) i kärnämnena, så att det går att komma in 
på ett gymnasieprogram, men hur lätt är det? Hur många svenska ungdomar 
som av någon anledning skulle vara tvungna att i åttan fl ytta till exempelvis 
Palestina eller Irak, skulle klara att lära sig och förstå persiska eller kurdiska 
och klara sig vidare till en högre utbildning inom två – tre år? 
 Betygens innebörd behandlas av vissa av de lärare som kommer till tals 
i denna rapport. Det är uppenbart att termen Godkänd kan vara vansklig att 
använda ibland. Den kan tolkas att innehålla mer än vad som egentligen borde 
vara fallet, att exempelvis eleven är godkänd eller inte godkänd som person i 
stället för i ämneskunskaper. Vi kan emellertid notera att det i betygen från och 
med höstterminen, eller närmare bestämt från och med 1 juli 2007, ska heta 
Godkänt och inte Godkänd i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. En 
förhoppning är då att komma från detta problem med feltolkning. Det är kanske 
rätt väg enligt vissa lärare, medan andra dock menar att man ska gå längre 
än så. Ett alternativ skulle då kunna vara en övergång till en bokstavsskala i 
betygen, vilket man menar skulle kunna minska risken för att betygen tolkas 
på ett felaktigt sätt.
 Idag används, fram till höstterminen 2007, termen Ej uppnått målen på 
grundskolan. Det fi nns alltså egentligen inget som heter IG, det vill säga Icke 
godkänd, förrän på gymnasiet. Bland grundskolans lärare tolkar man dock 
detta och uttrycker sig ofta i samband med olika former av prov som att eleven 
är underkänd eller har fått IG. Även elever i grundskolan använder begreppet 
IG då de uttrycker sig sinsemellan, med föräldrar och i samtal med lärare. 
Kanske är detta enbart en fråga om terminologi, men kanhända står det också 
för det sagda, nämligen att icke godkänd betyder underkänd med risk för vissa 
mer bestämda tolkningar av betyget.
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Det hette länge att man inte fi ck använda uttrycket ”betygsinfl ation”. Idag är 
det emellertid accepterat av såväl Skolverket som många politiker att vi har 
en betygsinfl ation. Den innebär helt enkelt att betygen för en grupp elever 
höjs i takt med betygsskalans användning. Idag har vi ett högre medelbetyg än 
vad vi hade för några år sedan. Det är inget märkligt i sig med detta, annat än 
att betygens roll för urval blir successivt sämre, och dessutom att jämförelser 
mellan elevkullar blir mindre bra. 
 Det är ingen lätt uppgift att sammanfatta de synpunkter och kommentarer 
som redovisas i denna bok. Man kan dock notera att mycket av sådant som inte 
borde förekomma ändå förekommer. Det kan exempelvis vara att bedömningen 
av vilket betyget ska vara för en viss prestation kan skilja sig avsevärt mellan 
olika lärare, eller att elever kan få ”snällbetyg”, det vill säga få exempelvis G 
trots att målen egentligen inte har uppnåtts helt och fullt.  Det är i det läget lätt 
att skylla på lärarna. Vi avstår självfallet från detta och menar att de olägenheter 
som förekommer i betygssättning inte primärt är lärarnas fel. De har fått en 
mycket svår uppgift i betygssättningen, de ska sätta rättvisa betyg och även 
likvärdiga sådana. Det är inte möjligt med dagens system. Det kommer också 
fortsättningsvis att förekomma mindre och större orättvisor i betygssättningen, 
vilka kommer att fortsätta i och med anvisningar till lärarna om att skapa lokala 
betygskriterier. Det är därför en självklarhet att betygen idag inte är likvärdiga. 
Olika lärare och skolor gör olika tolkningar av läroplanen, med påföljd att 
betygen får olika innebörder.
 Det fi nns också skäl att uppmärksamma grunderna för betygssättningen i 
lärarutbildningen. Situationen är sådan att många lärare inte haft särskilt mycket 
undervisning om betyg och betygssättning i sin utbildning. Uppenbarligen ska 
detta nu ändras, vilket välkomnas. Ska vi ha betyg som betyder något för inte 
minst vidare studier, är det självklart att lärarna också ska möta detta i sin 
utbildning. Det som är grundläggande för att sätta betyg är trots allt inte något 
som är alldeles lätt och självklart. Att exempelvis göra ett bra prov som ger en 
god och rättvis bild av eleven, är inget man gör på en kafferast, vilket många 
lärare ändå tvingas göra på grund av ett pressat arbetsschema. 
 Vi vill avslutningsvis göra en egen anteckning, nämligen den att betygen 
idag inte har en framträdande roll politiskt sett. Visserligen ska betyg sättas 
tidigare och ske i fl er steg, men detta berör inte grunderna för en målrelaterad 
betygssättning. Detta lär fortgå. Dock bör man notera att betygens roll har 
blivit mindre under årens lopp, men detta har skett på indirekt väg. Antagning 
till högskolan skedde för drygt 30 år sedan enbart på basis av betyg. Under år 
1977 skedde en förändring på så vis att vuxna utan jämförbara betygsmeriter 
antogs på basis av resultat på Högskoleprovet. År 1991 ändrades detta till att 
gälla samtliga sökande, som från och med 1991 hade två möjligheter att antas 
till vidare studier. Idag gäller dessutom att 10 % av eleverna kan antas lokalt 
vid varje högskola på andra grunder än via högskoleprovsresultat och betyg. 
Denna procentandel ändras från och med hösten 2007 till 20 %, för att från 
och med 2008 enligt planerna bli 30 %. Därmed får vi tre vägar att ta sig in 
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på högskolan – betyg, högskoleprovsresultat eller annat sätt. Bland andra sätt 
kan nämnas att regeringen meddelat att så kallade områdesprov ska utvecklas, 
det vill säga prov med högre grad av ämnesinriktning än vad högskoleprovet 
representerar. Idag sker utveckling av ett sådant prov i teknik och ett i vård.
 På så sätt, utan att direkt påverka dagens målrelaterade betyg, har man 
indirekt verkat för att minska betygens roll vid antagning. Vad detta kommer 
att innebära vet vi inte idag, men de närmast kommande åren blir intressanta i 
detta avseende.
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Bilaga 

Kursuppgifter i  Betyg och bedömning A, 5 p

 • Arbete mellan tillfälle 1 och tillfälle 2
Intervjua sex personer vid två skolor om deras syn på betyg och betygssättning; 
Använd cirka fem frågor och notera svaren. Kommentera de svar Du erhållit och 
skicka in till kursledarna tre dagar före nästa tillfälle (via mail). Era rapporter 
tillsammans med våra kommentarer kommer att användas i en slutrapport från 
kursen som vi kursledare tar ansvar för. Rapporten som sådan får Du fritt använda 
Dig av.

 • Arbete mellan tillfälle 2 och tillfälle 3
Samla in betygsstatisk från en skola i Din närhet (eller på annat håll). Notera särskilt 
betygen IG och MVG samt efterhör från rektorer, lärare och/eller elever (studenter) 
om grunderna för denna betygssättning (helst bör Du tillfråga aktuella lärare också 
om det går)

 • Arbete mellan tillfälle 3 och tillfälle 4
Intervjua fyra arbetsgivare (valfri nivå) om deras syn på betyg och betygen roll vid 
anställning. Finns det något ämne som är viktigare än andra? Rapport till kursledarna 
tre dagar för nästa tillfälle.
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Betygen i praktiken 
– lärares och arbetsgivares syn på betyg

är en brännande aktuell bok om betygsfrågor, där verksam-
ma lärare och arbetsgivare framför sin syn på betyg ur olika 
perspektiv. En hel del förändringar kommer att ske inom 
skolan under de närmaste åren fram till 2009, enligt förslag 
från regeringen. En förändring gäller just betygen. 

Bokens innehåll utgör en sammanställning av uppgifter i två 
omgångar av kursen Betyg och bedömning vid Högskolan i 
Gävle under 2006, där deltagarna bestått av personer inom 
olika delar av skolväsendet. Kursdeltagarna har genomfört 
en stor mängd intervjuer av lärare och arbetsgivare, samt 
samlat in betygsstatistik från olika skolor. 

Boken visar lärares syn på betyg ur såväl positiva som neg-
ativa aspekter, men även statistik som påvisar exempelvis 
könsskillnader, betygsinflation och födelsemånadens be-
tydelse. Betygen är en viktig del i skolan, men hur är det 
med betygens värde då det är dags att söka arbete? Är 
betyg lika viktiga för att få ett arbete som för att komma in 
på en utbildning?

För information:
Creative Media Lab
Högskolan i Gävle

801 76 Gävle
e-post: eva.carling@hig.se
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