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Abstract 
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Författarens namn: Jemima Hammarlund 

 

Titel: Betygssättning i naturkunskap från A till F – det första året med nytt 

betygssystem 

 

Engelsk titel: Grading in science from A to F – the first year with a new 

grading system. 

 

Antal sidor: 54 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Det här arbetet är en pilotstudie om vad införandet av en ny betygsskala och 

nya läroplaner hösten 2011 fick för genomslag i betygsstatistiken i en av 

landets större kommuner och för lärare på en gymnasieskola i en mindre 

kommun, med fokus på ämnet naturkunskap. Regeringens mål med den nya 

betygsskalan var att den skulle visa elevernas kunskaper mer nyanserat, 

vilket också skulle kunna öka deras motivation att sträva efter högre betyg. 

Ett annat mål var att minska risken för betygsinflation, ett problem som 

funnits både i äldre tiders betygsskalor och efter införandet av den förra 

betygsskalan. Resultatet av studien visade att betygsmedelvärdet för 

eleverna inte förändrades med den nya skalan, men andelen som fick det 

högsta betyget sjönk, särskilt bland eleverna på högskoleförberedande 

program. Däremot visade det sig att bland eleverna på yrkesprogrammen 

höjdes medelbetygen i naturkunskap och andelen som fick det högsta 

betyget ökade. Detta kan bero på att kursen i naturkunskap blivit mindre 

omfattade på yrkesprogrammen med den nya läroplanen. Betygen fick 

dessutom en större spridning för hela den observerade gruppen. Lärarna som 

intervjuades var positiva till den ökade spridningen och nyanseringen av 

betygen, men negativa till hur betygskriterierna utformats och 

kursupplägget. Risken för betygsinflation ansågs av lärarna inte vara över. 

Slutsatsen blev att den här studien inte kunde visa om regeringens mål 

uppfyllts med det nya betygssystemet, och att det behövs ytterligare studier 

för att visa om så kommer att ske. Lärarna i studien efterlyste dessutom 

bättre utformade styrdokument för en mer rättvis och likvärdig bedömning. 

 

 

Nyckelord: betyg, betygsinflation, Gy 11, läroplan, naturkunskap, 

ramfaktorer  

___________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Hösten 2011 infördes på regeringens anmodan en ny betygsskala i den 

svenska skolan, samtidigt med en ny skollag (Skollagen (2010:800)) och 

nya läroplaner. Med ett förkortat namn kallas den del av reformen som berör 

gymnasiet för Gy 11. Huvudorsaken till att regeringen ansåg att en ny 

betygsskala behövdes var att betygen skulle bli mer nyanserade. De menade 

också att fler betygssteg skulle kunna öka elevernas motivation då nästa 

betygssteg låg närmare (Utbildningsdepartementet 2008b). 

 

Den förra betygsskalan fick mycket kritik, både från Skolverket (2000) och 

från andra håll (t.ex. Selghed 2004, Andersson 2002). Den sågs som 

onyanserad, med ett allt för brett godkänd-betyg och för få betygssteg. Med 

den föregående betygsskalan skedde också en kontinuerlig betygsinflation 

sedan den infördes (Cliffordson 2004a, Wikström & Wikström 2003), vilket 

har skapat problem vid antagningen till högre utbildning eftersom elever 

med samma betygspoäng ändå kan ha olika kunskaper, och klarar sig olika 

bra under studierna – man kan säga att betygens prognosvärde har 

försämrats (Cliffordson 2004a). En av effekterna av den nya betygsskalan 

som Utbildningsdepartementet hoppas på är att färre elever får det högsta 

betyget jämfört med tidigare:  

 
 En konsekvens av den föreslagna skalan är att det i framtiden blir färre som får A 

 än som i dag får Mycket väl godkänt, eftersom kraven för A som beskrivits tidigare 

 innebär att samtliga betygskriterier är uppfyllda. Därmed kommer sannolikt färre 

 elever att nå jämförelsetalet 20,0. (Utbildningsdepartementet 2008a s.58). 

 

De menar alltså att den nya betygsskalan skall kunna motverka 

betygsinflationen. 

 

Genom att intervjua lärare kan man bilda sig en uppfattning om hur de 

upplever att betygen förändrats och hur det fungerat med den nya 

betygsskalan, vilket kan belysa hur regeringens mål med den nya 

betygsskalan utfallit. Ett annat sätt att studera hur betygen påverkas av 

förändringen är att studera betygsstatistik och då jämföra skolklassers betyg 

satta enligt den förra betygsskalan med påföljande års skolklasser som fick 

betyg enligt den nya skalan.  

 

 

1.1 Avgränsningar 

Jag väljer att avgränsa mitt arbete till elever i årskurs ett på gymnasiet, de 

två läsåren 2010/2011 och 2011/2012. Dessa två läsår är intressanta att 

jämföra eftersom de elever som betygssattes det första av de två läsåren var 
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de sista som fick betyg med föregående betygssystem, medan de elever som 

betygssattes under det andra läsåret var de första som fick betyg med den 

nya betygsskalan. Eftersom bara elever i årskurs ett betygssattes enligt 

gymnasiereformen Gy 11 är det inte relevant att jämföra andra årskurser. 

 

Undersökningens fokus ligger på gymnasieämnet naturkunskap. Detta är ett 

ämne jag har erfarenhet av både från den förra gymnasieläroplanen 

(Utbildningsdepartementet 2004b) och den nya gymnasieläroplanen 

(Skolverket 2011).  

 

Arbetet omfattar en kvantitativ del och en kvalitativ del. I den kvantitativa 

studien jämförs statistik om betygsättningen av elever som läste kurserna 

kursen Naturkunskap A med den förra läroplanen Lpf 94 respektive 

Naturkunskap 1a1 och 1b med den nya läroplanen. Betygsstatistiken är 

hämtad från samtliga Göteborgs kommunala gymnasieskolor där 

naturkunskap betygssattes de två aktuella läsåren. 

 

Den kvalitativa intervjun görs med tre naturkunskapslärare på en 

gymnasieskola i en mindre kommun. Valet av just dessa var ett så kallat 

bekvämlighetsurval, med avseende på de tidsramar som fanns att tillgå i 

arbetet (Bryman 2002). De var de enda lärare som hade satt betyg i 

naturkunskap med den nya betygsskalan på den skolan.  

 

 

1.2 Disposition 

Arbetet inleds med en beskrivning av studiens syfte samt de tre 

forskningsfrågorna. Sedan följer en genomgång av betygens bakgrund där 

det bland annat utreds varför vi har betyg, vilka olika betygssystem som 

funnits i Sverige och vad som ledde fram till den senaste förändringen av 

betygsskalan. Den forskning som gjorts om den nya betygsskalan kommer 

också studeras, och annan relevant forskning på området. De teoretiska 

utgångspunkter som tas avstamp från i arbetet kommer också att redogöras 

för. Efter detta följer en genomgång av de metoder som använts samt vilka 

resultaten blev på de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna. 

Avslutningsvis kommer en reflektion över resultaten samt förslag på fortsatt 

forskning för framtiden. 

 

 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att skildra hur det nya betygssystemet påverkat 

betygsättningen i ämnet naturkunskap på gymnasiet. För att uppnå syftet 

intervjuas lärare samt utreds det med hjälp av betygsstatistik ifall 

utdelningen av det högsta betyget minskat, samt om de genomsnittliga 

betygspoängen påverkats. 
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2.1 Frågeställningar 

 

De tre forskningsfrågorna är:  

 

A. Hur påverkas betygspoängen på betyg satta med den nya betygsskalan 

jämfört med betyg satta med den förra betygsskalan? 

 

B. Hur fördelar sig andelen elever som får det högsta betyget jämfört med 

förra betygssystemet?  

 

C. Vilka erfarenheter och synpunkter uttrycker lärare om det nya 

betygssystemet? 

 

 

 

3. Bakgrund 

Betyg har funnits länge i den svenska skolan. Redan i 1820 års 

skolförordning beskrivs en betygsskala (Andersson 2002). Sedan dess har 

skolan genomgått ett antal betygsreformer och de olika skalorna har avlöst 

varandra. Här följer en kort genomgång av varför betygen infördes och vad 

de används till både historiskt och nu för tiden, samt vad som ledde till att 

de olika betygssystemen växte fram. Det följer också en jämförelse av de 

två senaste grundkurserna i naturkunskap. 

 

 

3.1 Begrepp 

Några viktiga termer och begrepp som förekommer i texten kan behöva 

förklaras lite närmare. Här följer dessa: 

 

Betygssystem 

Ett betygssystem innefattar allting kring betygen, såsom betygsskalans 

utformning, hur och på vilka grunder betyg ska sättas, betygskriterier, syn 

på lärande (Utbildningsdepartementet 2008a s.47). 

 

Betygsskala 

Betygsskalan är en av huvuddelarna i betygssystemet, och anger 

beteckningen för respektive betyg samt hur en eventuell meritvärdering av 

betygen ska gå till (Utbildningsdepartementet 2008a s.47). 

 

Målrelaterade betyg 

Kallas även kriterierelaterade eller absoluta betyg. Betygen relaterar till 

vissa på förhand bestämda kunskaper eller färdigheter, vilket innebär att ett 

obegränsat antal elever kan få ett visst betyg, om de uppfyller kriterierna för 

att få detta betyg (Selghed 2004 s.27-28, Andersson 2002 s. 15).   
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Relativa betyg 

Kallas även grupp- eller normrelaterade betyg. Betygen fördelas jämnt över 

hela befolkningen enligt normalfördelningskurvan. För att bedöma klassens 

normalfördelning jämfört med rikets används standardiserade prov (Selghed 

2004 s.28, Andersson 2002 s.17-18).  

 

Betygsglidning 

Medelbetygen i en klass ökar gradvis för varje årskurs, vilket kan vara ett 

sätt att motivera eleven genom att inte dela ut de högsta betygen redan från 

första början (Andersson 2002:43). Ett exempel på detta är om en eller flera 

lärare ger eleverna ett lägre betyg i ett visst ämne i årskurs ett, som sedan 

blir lite högre i årskurs två och allra högst i årskurs tre. 

 

Betygsinflation 

Elevernas genomsnittliga avgångsbetyg höjs för varje årskull, utan att 

elevernas kunskaper ökar i samma utsträckning (Cliffordson 2004a s.2).  

 

Summativ bedömning 

Utvärdering av eleven efter till exempel en avslutad kurs, enligt exempelvis 

en betygsskala. Summativ bedömning blir som namnet antyder en 

summering av elevens kunskaper (Lundahl 2011 s.6). 

 

Formativ bedömning 

En kontinuerlig bedömning och återkoppling, som ofta sker muntligt under 

kursens gång. Formativ bedömning syftar till att påverka elevens lärprocess 

(Lundahl 2011 s.6).  

 

 

3.2 Betygens olika funktioner 

Det finns flera olika anledningar att ge betyg i skolan. I regeringens 

proposition (Utbildningsdepartementet 2008b s.6-7) nämns exempelvis att 

betygen ska ge information om elevens kunskapsutveckling och grad av 

måluppfyllelse till eleven själv och dennes vårdnadshavare samt att de ska 

öka elevens motivation att nå bättre resultat. Nedan går jag igenom några 

olika skäl som brukar anges som anledning till att ha betyg, nämligen 

urval/sortering, kontroll, återkoppling och motivation (se t.ex Andersson 

2002, Selghed 2004, Richardsson 2004). 

 

3.2.1 Urval/sortering 

Historiskt sett har betygen haft flera olika funktioner. Urval är och har varit 

ett starkt skäl för betygens existens. Urvalet behövdes för att fördela 

eleverna på olika utbildningar, och inom olika yrkesområden (Andersson 

2002). Särskilt viktig blir betygens sorterande funktion om antalet platser på 

en utbildning är begränsade. I och med utbyggnaden av den svenska 

gymnasieskolan blev det möjligt för alla elever att läsa vidare, och därmed 

minskade också betygens urvalsfunktion, åtminstone från högstadiet till 
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gymnasiet (Selghed 2004). Vi kan se i regeringens proposition om den nya 

betygsskalan (2008/09:66) att urval som syfte inte alls nämns. Trots detta är 

det företrädesvis betygen som jämförs när urvalet sker vid intagning till 

högskola även sedan den förra målrelaterade betygsskalan infördes år 1992 

(Cliffordson 2004a, Wikström & Wikström 2003).  

 
 [S]ince selection to higher education still is an issue, the present criterion 

 referenced system has become a quantitative system, as the grades are being 

 quantified for ranging and hence selection purposes.  

 (Wikström & Wikström 2003 s.4) 

 

Wikström & Wikström menar alltså att betygens sorterande funktion 

fortfarande är aktuell även för kriterierelaterade betyg, och att de används 

vid antagning till högre utbildning på samma sätt som de relativa betygen 

användes. En del av kritiken mot en målrelaterad betygsskala är just riktad 

mot detta. Andersson (2002) beskriver hur övergången från den relativa 

sifferskalan till en målrelaterad skala inte förändrade någonting när det 

gällde urvalsprocessen: 

 
 Betygsskalan behandlas fortfarande som om den vore en intervallskala. De olika 

 betygsbeteckningarna förvandlas till siffror och medelvärdet som gällde i det 

 relativa betygssystemet ersätts nu av ett jämförelsetal. Ingenting har förändrats i 

 sak (s.61). 

 

Trots Anderssons kritik tycks de målrelaterade betygen fungera som 

urvalsinstrument, bättre än resultaten på högskoleprovet som används 

parallellt med betygen vid urvalet till högre studier (Svensson 2004). 

Cliffordson (2004b) gör en jämförelse mellan målrelaterade och relativa 

betyg som urvalsinstrument – den relativa betygsskalan från 1960-talet var 

konstruerad just med detta ändamål i åtanke. Hennes resultat visar att de 

målrelaterade betygen faktiskt har en bättre prognosförmåga än de relativa 

betygen hade. 

 

3.2.2 Kontroll 

Betygen kan ses som ett sätt att kontrollera och övervaka människor. Förr i 

tiden fanns ordningsbetyget (som avskaffades på 1960-talet) vilket 

fungerade som omdöme till framtida arbetsgivare, men även de övriga 

betygen kunde användas för detta ändamål. Dessutom kunde de användas 

som ett maktmedel av läraren för att styra och kontrollera eleven 

(Andersson 2002, Widén 2010).  

 

3.2.3 Återkoppling 

Redan från början hade betygen ett informativt syfte. Tidiga betyg berättade 

om elevens karaktär, personlighet, uppförande och andra egenskaper 

(Andersson 2002). De kunde också vara ett sätt för arbetsgivare att få 

information om personen i samband med anställningsansökningar (Selghed 

2004).  

 

Från 1990-talet har det skett en förskjutning i synen på betyg. Nu ska de inte 
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längre vara kontrollerande eller sorterande, utan de ska ha en pedagogisk 

funktion. Betygen blir ett verktyg som ska informera eleven och dennes 

vårdnadshavare om var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling, något 

som ligger i linje med synen på ett livslångt lärande. Eleven ska själv ta 

ansvar för detta, med hjälp av läraren som en slags handledare och betygen 

som en återkoppling (Widén 2010, Lundahl 2011). Personliga färdigheter 

och egenskaper påverkar inte detta –  ”Bara man vill så kan man”, som 

Andersson (2002 s.130) uttrycker det. Det är inte längre läraren som 

förmedlar statisk kunskap från en generation till en annan, utan eleven 

skapar själv ny kunskap i en föränderlig omvärld. Betygen ger information 

som får eleven att fundera och reflektera över sitt lärande (Widén 2010).  

 

3.2.4 Motivation 

Under 1900-talet skedde flera betygsutredningar, då även betygens 

motiverande effekt diskuterades. Betygen blev en morot och en piska, som 

drev på eleverna: ”I varje skola behöva lärjungarna sporras till arbete genom 

någon form av uppmuntran eller kritik” (SOU 1945:44 s. 229). Man såg på 

betygen, och särskilt de medföljande skriftliga omdömena som ett sätt att ge 

uppmuntran. Själva omdömet skulle vara positivt och ge information om 

vad eleven presterat under terminen, även om betygen inte var så bra 

(Andersson 2002). Även vid senare tiders utredningar har denna syn på 

betygens uppmuntrande effekt levt kvar, i SOU 1992:86 angavs att betygen 

skulle ”stimulera elevens engagemang och intresse för sitt eget lärande och 

förmåga till kritiskt tänkande” (s.12).  I betygsforskningen har slutsatsen 

dock ofta blivit att betygen har den motsatta effekten, nämligen att de verkar 

hämmande för elevens motivation och självförtroende. För att höja 

motivationen menar många forskare att bedömningen måste vara formativ, 

det vill säga att det sker ett samspel mellan lärare och elever som influerar 

lärarens undervisning (Lundahl 2011). Eftersom betygen sätts på en avslutad 

kurs blir de därmed inte formativa i den meningen, utan snarare en summa, 

ett kvitto på vad eleven lärt sig under kursen.  

 

Summativa betyg som motivation existerar förvisso. Jenner (2004) beskriver 

det på ett träffande sätt: 

 
 Om tyngdpunkten ligger på yttre mål – om det t.ex. bara är betyg som räknas – så 

 blir individen i sitt ”pluggande” framför allt inriktad på att skaffa sig sådana 

 kunskaper som premieras i form av höga betyg. Inre mål – som t.ex. att stilla sin 

 bildningstörst, att få aha-upplevelser och intellektuell tillfredsställelse – kommer i 

 skymundan (s.42). 

 

Frågan är alltså enligt Jenner inte om betygen är motiverande, utan vad de 

motiverar till. Å andra sidan anser Giota (2006) att nyare studier visar att det 

ena inte nödvändigtvis måste utesluta det andra: 

 
 De få studier som gjorts inom området konstaterar emellertid att strävan efter höga 

 betyg och att bry sig om sitt eget lärande inte behöver vara oförenliga mål, utan i 

 vissa situationer till och med kan vara ömsesidigt förstärkande. Dessa studier 

 indikerar med andra ord att summativ och formativ bedömning inte behöver 

 utesluta varandra utan vara komplement till varandra (s.17). 
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Yttre mål som betyg kan alltså enligt henne höja motivationen, om det även 

sker en summativ bedömning. 

  

 

3.3 Betygshistorik 

Genom att göra en historisk tillbakablick och titta på de olika faktorer som 

lett fram till dagens nya betygssystem kan man få en bättre förståelse för 

vad som ligger till grund för utformningen av det. Som Andersson (2002 s. 

8) skriver i inledningen till sin bok är ingenting nytt under solen, vilket även 

gäller för diskussionerna kring betyg.   

 

3.3.1 Betygen före 1930 

Skolor har funnits länge i Sverige, från början i liten skala och bara 

förbehållet vissa barn. Redan på medeltiden utbildades borgarnas barn i 

särskilda stadsskolor där de främst lärde sig läsa och räkna, men särskilt 

många skolor fanns det förstås inte – kanske dryga tiotalet. Dessutom fanns 

det ett 20-tal klosterskolor för blivande präster. Framåt 1600-talet började 

skolorna bli fler och de första gymnasierna grundades. Folkundervisningen 

organiserades av kyrkan i form av husförhör och ibland läs- och 

skrivundervisning av klockaren (Richardson 2004).   

 

Under 1800-talet var skolorna fler, det fanns nu även läroverk (för de bättre 

bemedlade) och folkskolor. Då började det bli vanligare att ge betyg i 

skolorna, eller ”märken” som de också kallades (Selghed 2004). Under 

denna tid var det dock inget enhetligt över betygen, utan det var upp till den 

enskilda läraren (och skolan) på vilka kriterier ett visst betyg skulle ges. Det 

kunde också variera mellan olika skolformer om och i så fall hur betyg 

sattes. Betygen var inriktade på personens karaktär och förmåga, och 

liknade mer ett omdöme än ett betyg i den bemärkelsen. Exempelvis kunde 

man få bedömningen ”flitig”, ”gott förstånd”, ”lättjefull” och så vidare, på 

ungefär samma sätt som prästens kommentarer i samband med husförhören 

(Andersson 2002).  

 

1820 definieras en mer allmän betygsskala i skolförordningen, med 

bokstäverna A-D där varje bokstav stod för ett visst omdöme (Andersson 

2002), som framgår av figur 1: 

 

 

 
Figur 1. Betygsskala från år 1820 . 

 

A = Berömlig insikt, berömlig flit 

B = Godkänd insikt, godkänd flit 

C = Försvarlig insikt, försvarlig flit 

D = Otillräcklig insikt, otillräcklig flit 
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I och med den första folkskolestadgan år 1842 blev skolgången mer 

tillgänglig för en större del av befolkningen. Innan dess var det endast cirka 

20% av barnen som gick i skolan. Församlingarna blev nu skyldiga att 

erbjuda barnen skolgång, vilket medförde ett ordentligt ”kunskapslyft” för 

det svenska folket (Richardson 2004). 

 

I början av 1900-talet blev betygsskalan sjugradig och mer enhetlig för både 

läroverk och folkskolor, med beteckningar som anges i figur 2. 

Betygssystemet kallades nu för absolut (Andersson 2002, Selghed 2004). 

 

 

Figur 2. Den absoluta betygsskalan från början av 1900-talet. 

 

 

Widén (2010 s.27) anser att betygen före 1960-talet var ett ”spretigt, 

sammansatt och oreglerat bedömningsväsende” till skillnad från det mer 

ordnade och statligt regerade ”bedömningssystem” som kom på 1960-talet 

(Widéns egna beteckningar). Eftersom betygen fortfarande handlade om 

elevens egenskaper och betygsättningen inte var standardiserad kunde 

samma betyg betyda olika beroende på vilken skola man hade gått – de var 

kriterierelaterade men vilka kriterier de relaterade till kunde variera. Under 

denna tid skedde urvalet vid intagning till högre studier främst genom 

inträdesprov, vilket innebar att betygens likvärdighet inte var så viktig 

(Andersson 2002).  

 

3.3.2 Betygen utreds, 1930-1960 

På 1930-talet tillsattes den första svenska betygsutredningen, SOU 1938:29. 

En psykolog och lärarutbildare vid namn Frits Wigforss fick ansvaret för 

utredningen. Wigforss skulle göra en översyn av betygen och huruvida de 

kunde utgöra en urvalsfunktion vid antagning till högre studier. Han kom 

bland annat fram till att betygen i dess dåvarande form inte var rättvisa och 

likvärdiga, och därför inget bra urvalsinstrument. Han menade att de inte 

kunde bli likvärdiga så länge de var kriterierelaterade, utan han ville att 

betygen skulle delas ut procentuellt så att det blev en jämn fördelning över 

hela riket – det vill säga en relativ betygsskala, även om han inte uttryckte 

sig så (Andersson 2002, Selghed 2004). Ett annat problem med de 

dåvarande kriterierelaterade betygen var den så kallade betygsglidningen. 

Wigforss var kritisk mot att betygen stadigt höjdes genom årskurserna 

(Andersson 2002). 

A  = Berömlig 

a = Med utmärkt beröm godkänd 

AB  = Med beröm godkänd 

Ba = Icke utan beröm godkänd 

B  = Godkänd 

Bc = Icke fullt godkänd 

C  = Otillräcklig 
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Wigforss arbete och efterföljande utredningar ledde så småningom till en 

förändring av betygssystemet, så att detta skulle kunna ersätta 

intagningsproven vid antagning till högskola. Man införde standardprov 

som skulle ge lärarna en bild av klassens relativa fördelning jämfört med 

rikets snitt, och utifrån detta skulle sedan betyg sättas, se figur 3, fritt efter 

Andersson (2002). 

 

 

 
Figur 3. Relativa utfall av respektive betyg i den absoluta bokstavsskalan. 

 

 

På detta vis skulle alla landets elever rangordnas efter sina kunskaper, vilket 

skulle medföra att betygen blev ett rättvist urvalsinstrument (Selghed 2004). 

Men trots Wigforss ansträngningar fortsatte betygsglidningen, vilket troddes 

bero på att lärarna inte riktigt följde standardfördelningen. De relativa 

bokstavsbetygen fick också kritik för att det inte blev tydligt vilken 

kunskapsnivå ett visst betyg stod för – de berodde enbart på klassens 

inbördes resultat enligt normalfördelningen (Andersson 2002). 

 

3.3.3 Den relativa sifferskalan, 1960-1990 

1962 infördes en ny läroplan och ännu en ny betygsskala med siffrorna 1-5 i 

grundskolan, i gymnasiet ett par år senare. Betygsskalan var liksom sin 

föregångare relativ, med ett procentuellt utfall enligt normalfördelnings-

kurvan (åskådliggjort figur 4). Betygsutredningarna hade då avlöst varandra 

under många år, från Wigforss tid och framåt. Redan när den relativa 

bokstavsskalan infördes var det vetenskapen man stödde sig på, betygen 

skulle delas ut på ett vetenskapligt sätt, med varje betygssteg jämnt 

procentuellt fördelat över landet. Man använde fortfarande standardprov för 

att jämföra klasserna med riksnormen, fast i gymnasiet kallades de för 

centrala prov. Antal poäng på proven kunde också omvandlas procentuellt 

till betyg på provet.  

 

 

 
Figur 4. Den relativa sifferskalan från 1962.  

A a AB Ba B Bc C    

 

1% 6% 24% 38% 24% 6% 1% 

1 2 3 4 5    

 

7% 24% 38% 24% 7% 
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Urvalet till högre studier var huvudsyftet med betygen, därför var det logiskt 

att man övergick till en relativ sifferskala. Med siffror kunde man beräkna 

ett medeltal av elevens betyg, som sedan kunde jämföras med andra 

medelbetyg i konkurrensen om gymnasie- och högskoleplatserna 

(Andersson 2002). Under 70-talet började dock betygens funktion som 

urvalsinstrument få kritik. Dels växte välfärden i landet vilket även 

medförde en ökning av antalet utbildningsplatser i gymnasiet, något som 

gjorde åtminstone grundskolebetygen mindre betydelsefulla, dels skedde en 

förändring i synen på kunskap. Kunskap var inte längre något eleven passivt 

mottog, som därmed kunde mätas på ett prov – i stället handlade kunskap 

om förståelse och skedde som en process (Selghed 2004). En annan kritik 

som framfördes var att jämförelsen mellan eleverna ledde till konkurrens 

om de högre betygen i en klass, och därmed motverkade elevernas vilja att 

samarbeta och hjälpa varandra (Wikström & Wikström 2003). Betygen 

fortsatte därför utredas under många år, och man började så småningom 

fundera på en återgång till kriterierelaterade betyg (Andersson 2002). 

 

3.3.4 Målrelaterade bokstavsbetyg, 1990-2010 

Slutligen utmynnade alla utredningarna i slutsatsen att det relativa 

betygssystemet behövde avskaffas. Ett förslag till nytt, nu målrelaterat 

betygssystem utarbetades av en betygsberedning tillsatt av den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen, och fick i samband med regeringsskiftet år 

1991 ytterligare borgerliga tilläggsdirektiv. Betygsskalan skulle ha sex 

bokstavsbeteckningar som påminde lite om den absoluta bokstavsskalan 

från början av 1900-talet (jämför figur 2 och figur 5). Betygskriterierna 

skulle utarbetas på skolorna, av erfarna lärare inom respektive ämne 

(Andersson 2002). Skolämnena skulle läsas kursvis och delas ut i samband 

med avslutad kurs i stället för terminsvis, vilket skulle ge möjlighet för 

skolorna (och eleverna) att lägga upp planeringen på ett individuellt sätt, 

eftersom man nu inte längre var beroende av att alla kurser skulle avslutas 

samtidigt innan varje terminsavslutning (Widén 2010). 

 

 

 
Figur 5. Betygsberedningens förslag till kunskapsrelaterad betygsskala. 

 

 

Det nya förslaget var färdigt år 1992 och skickades på remiss, men fick 

U  = Utmärkt 

F = Framstående 

MVG  = Mycket väl godkänd 

VG = Väl godkänd 

G  = Godkänd 

IG = Icke godkänd 
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mycket kritik, bland annat för att man i tilläggsdirektiven ville tidigarelägga 

betygsättningen till sjuan samt att det skulle vara sju betygssteg, som 

dessutom sågs som svårbegripliga. Trots kritiken röstades förslaget igenom i 

riksdagen hösten 1993, och de nya betygen skulle börja gälla hösten 1994. 

Eftergiften till kritiken av remissinstanserna blev att betygsstegen ändrades 

till bokstäverna A-F, där A skulle stå för det utmärkta betyget och F för det 

icke godkända. Betygskriterier skulle bara behövas för tre av stegen, A, C 

och E, kriterier för B och D skulle läraren själv utforma. I gymnasiet skulle 

betygsskalan bara ha fyra steg, MVG, VG, G och IG som beskrivs i figur 6. 

 

 

 
Figur 6. 1994 års målrelaterade betygsskala för gymnasiet. 

 

 

Ännu ett regeringsskifte skedde år 1994, och med en proposition justerades 

betygsförslaget ytterligare av den nya socialdemokratiska regeringen. 

Betygsskalan skulle nu ha tre godkända steg även i högstadiet, med samma 

definitioner som i gymnasiet, MVG, VG och G (figur 7). Om en elev inte 

uppnådde det godkända betyget, G, skulle inget betyg sättas. Betygsskalan 

för högstadiet infördes successivt hösten 1995, tillsammans med nya 

läroplaner (Lpo 94 för grundskolan och Lpf 94 för gymnasiet), så att endast 

årskurs 1 på gymnasiet omfattades av dem första omgången, och från år 

1996 årskurs 8 i grundskolan (Andersson 2002).  

 

 

 
Figur 7. 1995 års målrelaterade betygsskala för grundskolan. 

 

 

De målrelaterade betygens urvalsfunktion sågs som mindre viktig i denna 

tid. Man ville ha fler högskolestuderande ungdomar, och betygens 

urvalsfunktion sågs som ett hinder mot detta (Widén 2010). År 1993 påtalas 

den nya betygsskalans förmodade brister vad det gäller urvalsfunktionen i 

universitets- och högskolereformen (RUT-93). Man kritiserade också 

systemet med konkurrenskomplettering som funnits några år, som innebar 

att en elev efter avslutad gymnasietid hade rätt att komplettera och ”läsa 

upp” betyg man inte var nöjd med genom självstudier eller på komvux 

MVG  = Mycket väl godkänd 

VG = Väl godkänd 

G  = Godkänd 

IG = Icke godkänd 

MVG  = Mycket väl godkänd 

VG = Väl godkänd 

G  = Godkänd 
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(Löfgren 2003). Som verkligheten såg ut behövdes dock fortfarande ett 

urvalsinstrument till de attraktiva utbildningar som hade fler sökande än 

platser. År 1996 lade regeringen fram en proposition angående urvalet till 

högskolan, där man fastställde att de nya målrelaterade betygen trots allt 

kunde användas till urval och att konkurrenskompletteringen skulle få 

fortsätta (Utbildningsdepartementet 1995). År 1996 togs nya regler fram av 

det nybildade Högskoleverket, som gick ut på att man skulle räkna om 

betygen till jämförbara siffror, baserade på respektive kursbetyg och kursens 

”värde” i kurspoäng (ju längre kurs desto högre värde). Denna uträkning 

resulterade i ett så kallat meritvärde. Uträkningen gick till så att varje 

betygssteg tilldelades poäng, MVG 20 poäng, VG 15 poäng och G 10 

poäng. Dessa skulle sedan multipliceras med antal kurspoäng för respektive 

betyg, och divideras med det totala antalet kurspoäng i alla ämnen upp till 

ett maximum av 1500 kurspoäng. Fram fick man då ett jämförbart värde 

mellan 9 och 20.  

 

Att betygen fortfarande användes som ett viktigt urvalsinstrument gjorde det 

allt mer viktigt att betygen verkligen sattes rättvist och likvärdigt runt om i 

landet. Betygskriterierna gavs ut i ett separat dokument (SKOLFS 1994, Nr 

11) och utarbetades ganska snabbt av ett antal lärare i Örebro i samarbete 

med Skolverket, något som gjorde dem i många fall kryptiska och svårtydda 

(Andersson 2002). Detta gjorde att bedömningen och tolkningen av 

betygskriterierna varierade mellan olika skolor och lärare, på ett för eleven 

inte särskilt rättssäkert vis. Detta oroade även lärarna själva: ”Många lärare 

förefaller övertygade om, att en likvärdig och rättvis betygsättning över 

landet är omöjlig med betygssystemets nuvarande utformning” (Selghed 

2004 s.199). Betygskriterierna angav för respektive ämne vad som skulle 

vara uppfyllt för att eleven skulle få ett visst betyg – alla kriterier måste 

dock inte vara uppfyllda för att det aktuella betyget skulle kunna sättas 

(Andersson 2002). 

 

Ett problem som uppstod med de målrelaterade betygen, var betygsinflation. 

Med den målrelaterade skalan fanns inte samma krav på att betygen skulle 

fördelas jämnt, utan i princip kunde alla elever i en kurs få MVG. Den 

relativa betygsskalan var konstruerad så att detta inte skulle kunna ske. Som 

tidigare nämnts förekom visserligen en viss betygsglidning från en årskurs 

till en annan, men från årskull till årskull fanns ingen höjning av 

medelslutbetyget. Cliffordson (2004a) och Wikström & Wikström (2003) 

har undersökt betygsinflation i svenska skolor. Cliffordson beskriver hur 

eleverna har ökat sina slutbetyg varje år sedan de målrelaterade betygen 

infördes, samtidigt som de inte gör bättre ifrån sig på högskolan. Wikström 

& Wikström konstaterar att betygsinflationen dessutom ökar extra mycket i 

de kommuner där privata skolor och kommunala skolor konkurrerar med 

varandra – de höga betygen blir då ett sätt att visa på skolans kvalitet.  

 

3.3.5 En ny målrelaterad skala 

I november år 2008 lade regeringen fram en proposition om en ny 

betygsskala med fler betygssteg (Utbildningsdepartementet 2008b). Den 

officiella orsaken till propositionen var bland annat att man ansåg att den 
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gamla skalan var för onyanserad och inte gav en tillräcklig bild av elevernas 

kunskaper, samt att fler betygssteg skulle öka elevernas motivation då nästa 

betygssteg låg närmare. Men även andra skäl för en ny betygsskala fanns. 

Den gamla skalan fick mycket kritik, inte minst av verksamma lärare 

(Selghed 2004) och i den politiska debatten. Målkriterierna var som tidigare 

nämnts svåra att tolka och möjligheten till jämförbara betyg mellan skolor – 

som ju behövdes för urvalet till högskolan – försvårades (Selghed 2004, 

Andersson 2002). 

 

Den nya betygsskalan infördes hösten 2011, samtidigt som man även 

införde en ny skollag, en ny gymnasieförordning och nya läroplaner. 

Reformen fick samlingsnamnet Gymnasiereformen Gy 11. Betygsskalan var 

en återgång till den borgerliga regeringens första förslag om en ny 

betygsskala, med bokstäverna A-F där A var det högsta betyget och F 

räknades som ett icke godkänt betyg (enligt figur 8), och denna gång fick de 

gehör för förslaget i riksdagen. Skillnaden mot tidigare var att betygen nu 

skulle se likadana ut i alla skolformer, både grundskola som gymnasieskola. 

En annan skillnad med det nya förslaget var att betyg skulle ges tidigare, 

redan i sjätte klass. Liksom det förra betygssystemet infördes det successivt 

i klass 7 och årskurs 1 på gymnasiet medan övriga elever behöll det gamla 

betygssystemet (Utbildningsdepartementet 2008b).  

 

 

 
Figur 8. 2011 års målrelaterade betygsskala. 

 

 

Inte bara betygsskalan reviderades i Gy 11 utan även de delar av 

betygssystemet som rörde betygskriterierna. En skillnad mot det föregående 

betygssystemet är att man angav kunskapskrav i stället för betygskriterier. 

Kunskapskrav utarbetades i varje ämne för betygen E, C och A, och 

samtliga krav måste vara uppfyllda för att det aktuella betyget skulle kunna 

sättas. För att få mellanbetygen krävdes för D att kraven för E var uppfyllda, 

samt att kraven för C till ”övervägande del” var uppfyllda, på samma sätt 

krävdes för B att kraven för C var uppfyllda, samt att kraven för A till 

”övervägande del” var uppfyllda (Skolverket 2011) (Se bilaga 1). 

 

Det nya betygssystemet byggde därmed fortfarande på en kriterierelaterad 

bedömning, men dessa kriterier hade nu omarbetats och tolkats av 

Skolverket för en ökad likvärdighet mellan skolorna. Det framkom i 

intervjuer med verksamma lärare och rektorer inför reformen att de såg 

A 

B 

C Godkända betyg 

D 

E                                              

F Icke godkänt betyg 
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positivt på detta, och trodde att det skulle bli en god hjälp i deras arbete med 

betygsättningen (se t.ex. Roudén 2010, Rylander 2010). 

 

 

3.4 Ämnet naturkunskap 

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt gymnasieämne och behandlar olika 

delområden inom vetenskaperna biologi, kemi, fysik och geovetenskap 

(Skolverket 2011). För många elever är naturkunskap den enda 

naturvetenskap de läser i gymnasiet. Svein Sjøberg (2000) beskriver hur 

naturvetenskaplig kunskap och förståelse behövs i ett samhälle som blir allt 

mer beroende av ny teknisk utrustning, och kan vara lönsamt både i 

arbetslivet och i vardagen. Det är dessutom viktigt med kunskap på detta 

område för att kunna delta i den allmänna samhällsdebatten – 

naturvetenskap är en kulturprodukt, historiskt förbunden med konst och 

filosofi. 

 

Grundkursen i naturkunskap hette i det förra betygssystemet Naturkunskap 

A, och var gemensam för alla program i gymnasiet – sådana ämnen kallades 

för kärnämnen. I Gy 11 är ämnet gymnasiegemensamt, men det är olika 

kurser beroende på vilka examensmål eleverna har – eleverna på 

yrkesprogrammen läser en kortare kurs om 50 gymnasiepoäng som heter 

Naturkunskap 1a1, medan eleverna på de högskoleförberedande 

programmen läser en kurs om 100 gymnasiepoäng som heter Naturkunskap 

1b. Eleverna på det naturvetenskapliga programmet läser inte alls 

naturkunskap. 

 

De nya kurserna i naturkunskap har ett ökat fokus på samhället, 

diskussioner om livsstilar, sexuell hälsa och hållbar utveckling, jämfört med 

tidigare kurs Naturkunskap A, medan några lite mer naturvetenskapliga 

delar (jordens historia och termodynamik) har försvunnit i Gy 11. 

Naturkunskap 1b har ett något bredare innehåll med fler moment än 

Naturkunskap 1a1. I Bilaga 1 finns en sammanställning i tabellform mellan 

innehållet i ämnet naturkunskap i Lpf 94 jämfört med Gy 11. 

 

 

 

4. Tidigare forskning 

Eftersom den nya betygsskalan infördes så nyligen har det inte hunnit 

forskas mycket på området. Det är inte många större avhandlingar som 

hunnit publiceras ännu, men ett flertal studentuppsatser berör ämnet i olika 

aspekter. Jag kommer att lyfta fram några studier som gjorts en tid innan 

reformen samt i samband med den.  
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4.1 Utvärdering av betygssystemets urvalsfunktion: 
VALUTA-projektet 

Mellan åren 2001-2004 pågick ett stort forskningsprojekt av forskare vid 

Göteborgs och Umeå universitet som fick namnet ”Validering av den högre 

utbildningens antagningssystem”, eller förkortat, VALUTA. Projektet var 

uppdelat i ett flertal delstudier där man studerade det svenska 

antagningssystemet från flera aspekter, både utifrån betyg från gymnasiet, 

högskoleprov och särskilda antagningsprov (Löfgren 2005). När det gäller 

gymnasiebetygen kunde man bland annat visa att de målrelaterade betygen 

var ett lika bra eller till och med bättre urvalsinstrument än de relativa 

betygen (Stage 2003, Cliffordson 2004b). En annan studie inom VALUTA-

projektet visade ett samband mellan skolans storlek och hur höga betyg 

eleverna fick – i större skolor var man mer restriktiva med att ge höga betyg 

(Wikström 2005). Man kunde också påvisa att konkurrens mellan olika 

skolor (både fristående och kommunala) var en faktor som höjde elevernas 

betyg (Wikström & Wikström 2003). 

 

 

4.2 Om förslaget bakom det betygssystemet: ”Det ska löna 
sig att plugga” 

Tre studentuppsatser som publicerades mellan 2008-2010 innehöll i titeln 

citatet ”Det ska löna sig att plugga” och handlade om det nya 

betygssystemet. Uttrycket härstammar från en presskonferens år 2008 med 

skolminister Jan Björklund och handlade om regeringens förslag till en ny 

betygsskala. Viström-Ginér (2010) studerade kopplingen mellan förslaget 

om en ny betygsskala med politiska ideologier, och redogjorde för de olika 

partiernas åsikter angående betygssystemet. Andersson och Nicklasson 

(2008) gjorde också en genomgång av politiken bakom förslaget, och 

reflekterade särskilt över hur stor betydelse den allmänna samhällsdebatten 

och inte minst den politiska debatten enligt dem fick för framtagandet av det 

nya betygssystemet. De menade att man inte som förr i tiden i första hand 

utgått från betygsforskning: 

 
 I det nya betygsförslaget (Ds 2008:13) tycks man ha utgått mer från allmänhetens 

 önskningar än forskningsresultat. […] Idag kanske man vinner röster på att visa att 

 man ger det som folket vill ha, oavsett forskning. Kan det vara ett politiskt spel för 

 att vinna röster? (s. 39) 

 

Istället för att låta forskare utforma betygsförslaget har man alltså enligt  

Andersson och Nicklasson (2008) låtit personliga önskemål från folket styra 

över utformningen. 

 

Ahlqvist (2010) analyserade några lärares syn på det nya betygsförslaget 

och urskilde några fördelar och nackdelar med det. Betygssättarna i hennes 

studie var bland annat positiva till att det skulle bli tydligare kriterier för 

betygssättning vilket skulle göra det lättare för dem att motivera för eleven 

varför denne fick ett visst betyg. En annan fördel var att det blir fler 

betygssteg, något som redan praktiserats informellt av lärarna i form av 

plus- eller minustecken som en slags utfyllnadssteg mellan betygen. De 
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trodde också att fler betygssteg skulle öka elevernas motivation att nå nästa 

steg, samt att eleverna själva önskade fler betygssteg. Några av lärarna i 

studien hade negativa synpunkter på förslaget, bland annat på grund av att 

betygskriterier inte är angivna för alla betygssteg. Några menade också att 

det var onödigt med ett nytt system eftersom det gamla redan fungerade bra.  

 

 

4.3 Lärares inställning till de nya läroplanerna: Från G till E 

Även år 2012 publicerades studentuppsatser om de nya betygen med delvis 

samma titel, i det här fallet orden ”Från G till E”. Ohlsson (2012) gjorde 

enkäter och intervjuer med lärare i svenska på två högstadieskolor, vilka 

visade att dessa lärare på det hela taget var nöjda med införandet av en ny 

läroplan och en ny betygsskala, men att de fortfarande upplevde att 

betygskriterierna var för vaga och otydligt formulerade. Detta skulle kunna 

leda till fortsatta problem med rättvisan och likvärdigheten mellan skolor, 

menade de. Arvidsson och Fredriksson (2012) lade fokus på ämnet historia i 

gymnasiet, men kom till samma slutsats som lärarna i Ohlssons studie, 

nämligen att betygskriterierna fortfarande inte var tillräckligt tydliga. Den 

nya läroplanen visar visserligen mer tydligt på vilket innehåll kurserna skall 

omfatta, men på vilka grunder eleverna skall bedömas framgår enligt dem 

inte lika väl. De menade dessutom att den nya betygsskalan är mer krävande 

för eleverna. Arvidsson och Fredriksson nämnde också problemet med 

betygsinflation, men kunde inte med sin studie besvara frågan om den nya 

betygsskalan kommer att motverka detta, de efterlyste därför kvantitativ 

forskning på området. 

 

 

 

5. Teori 

Här följer en genomgång av några olika syner på lärande som förekommer i 

den pedagogiska forskningen och som finns i läroplanerna, samt en 

presentation av olika modeller som har betydelse för utformningen av 

läroplaner, betygskriterier och andra styrdokument. Senare i arbetet kommer 

resonemang föras kring de syner på lärande som förekommer i läroplanerna, 

särskilt den nya läroplanen i Gy11. 

 

 

5.1 Syn på lärande i den pedagogiska diskursen 

Under lång tid har pedagogik intresserat och engagerat människor. Forskare 

och tänkare har funderat över och analyserat hur lärande går till, allt från 

antikens Aristoteles och Platon fram till vår tid (Kroksmark 2011). Flera 

olika inriktningar kan definieras. Här följer en genomgång av behaviorism, 

konstruktivism, pragmatism och sociokulturell teori.  
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5.1.1 Behaviorism 

Behaviorismens ursprung är forskaren Ivan Pavlovs (1849-1936) försök 

med betingade reflexer hos djur. I hans berömda experiment med hundar 

kunde han visa att en naturlig reflex kunde utlösas på konstgjord väg. 

Normalt sett utsöndrar hunden saliv reflexmässigt när den äter – men ibland 

kan reflexen uppstå redan när personen som brukar servera maten kommer 

in i rummet. Personen blir då ett stimulus (en retning), och responsen 

(reaktionen), i det här fallet saliveringen, blir en så kallad betingad reflex. 

Den amerikanske psykologen B.F. Skinner (1904-1990) byggde vidare på 

Pavlovs forskning och överförde begreppen till människors beteende. Han 

visade att förstärkning (t.ex. belöningar, beröm) kunde leda till att 

människor upprepade ett visst beteende, medan utebliven förstärkning (eller 

straff) kunde leda till att beteendet minskade eller försvann (Säljö 2000). De 

önskvärda beteenden man ville uppnå kallade Skinner för 

terminalbeteenden (Egidius 2009). Skinners idéer fick snabbt genomslag i 

utbildningsvärlden, bland annat i konstruktionen av läroböcker och andra 

läromedel. Man delade in kunskapen i mindre delområden, som skulle 

bygga på varandra. Kunskap sågs som ett färdigt ”paket”, som skulle 

överföras till mottagarna, eleverna, på effektivast möjliga sätt (Säljö 2000). 

Den behavioristiska synen på lärande dominerade fram till 1970-talet (Korp 

2003), även om flera andra teorier utvecklades betydligt tidigare än så. 

 

5.1.2 Konstruktivism 

Som kontrast mot den behavioristiska synen på lärande står konstrukti-

vismen, som växte fram under 1900-talet. En av de personer som har haft 

störst betydelse för konstruktivismens framväxt var Jean Piaget (1896-

1980). Synen på kunskap som något som ska överföras till en passiv 

mottagare blev med Piagets teorier radikalt förändrad. I stället för att ta 

emot kunskap menade han att barnet själv skapar sin kunskap (Egidius 

2009, Säljö 2000). Piaget var i grunden biolog, och det lyser igenom i hans 

psykologiska teorier. Han såg på människan som en biologisk varelse, som 

påverkas av den miljö hon befinner sig i (Egidius 2009). Piaget studerade 

barns beteende och urskilde då olika utvecklingsfaser, som var i stort sett 

lika för alla barn. Detta ledde till att han kunde utveckla en stadieteori, som 

fortfarande har stort genomslag i barnpsykologin och även i skolans struktur 

(Kroksmark 2011).  

 

Piaget menade också att det inte går att lära sig nya saker förrän man är 

mogen för det, eller som Egidius (2009) uttrycker det: ”Intelli-

gensutveckling är beroende av rätt sorts övning i rätt ålder” (s. 102). Att 

stadieteorin fått så stort genomslag i den västerländska pedagogiken och levt 

kvar så länge är enligt Säljö (2004) anmärkningsvärt: 

 
 Receptionen av Piaget är en mycket intressant historia som rymmer paradoxer. 

 Stadiebeskrivningen, exempelvis, som Piaget själv inte ansåg som särskilt central, 

 citerades i varenda lärobok om barns utveckling och den fanns också i bakgrunden 

 till läroplanstexter och andra normativa dokument som producerades om och för 

 skolan i västvärlden. (s. 81) 
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Stadieteorin är också den del av Piagets teorier som blivit mest kritiserad av 

hans meningsmotståndare (Säljö 2004).  

 

Två andra centrala begrepp i Piagets texter är assimilation och 

ackommodation, termer hämtade ur biologin (Säljö 2000). Ett barn föds med 

reflexer, som utvecklas allt eftersom barnets medvetande om omvärlden 

ökar. Barnet skapar då scheman för olika situationer. Kroksmark (2011) ger 

ett exempel på hur ett schema kan skapas och förändras hos ett barn. Ett litet 

barn för reflexmässigt en napp till munnen, barnet suger på den och 

upplever tröst. Detta upprepas många gånger tills schemat etablerats. Barnet 

ser nu något nytt, förälderns klocka. Även här fungerar schemat, och barnet 

kan suga på klockan. En sådan överflyttning kallar Piaget assimilation. Det 

nya objektet (klockan) assimileras in i det redan befintliga schemat. Om 

barnet i stället stöter på ett föremål som inte går att suga på, en boll – måste 

i stället själva schemat anpassas. Detta kallar Piaget för ackommodation. 

Schemat ackommoderas efter den nya erfarenheten. 

 

Piagets idéer fick stort genomslag i den svenska skolan på 60- och 70-talet. 

Man började arbeta efter andra former, t.ex. grupparbeten och självstyrt 

arbete. Eleven och dennes egen kunskapstörst skulle stå i centrum, medan 

lärare och andra vuxna bara skulle finnas i bakgrunden eftersom de ändå 

inte skulle kunna vara till någon nytta för barnet (Säljö 2004).  Barnet blev 

en miniatyrforskare som helt på egen hand skulle upptäcka vetenskaperna 

och utvecklas inom de olika kunskapsområdena, något som det enligt Säljö 

(2004) är tveksamt om vare sig barn eller vuxna skulle klara.  

 

5.1.3 Pragmatism 

En av de viktigaste pedagogerna på 1900-talet var enligt Kroksmark (2011) 

John Dewey (1859-1952), som har fått stort genomslag i både inom 

pedagogiken och didaktiken. Hans teori om lärande har utvecklats ur 

konstruktivismen, och brukar kallas pragmatism. Dewey ville hitta ett sätt 

att kombinera teori och verklighet i skolan. Hans slagord blev det berömda 

uttrycket ”Learning by doing” (Egidius 2009, Säljö 2004). Utbildningen 

måste enligt Dewey också ha praktiska moment. ”Utan praktik blir teorin 

obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska” (Egidius 2009 s. 67).  

Dessutom ska läraren anknyta till elevens intressen och förkunskaper, vilket 

Dewey skriver redan år 1897 i sitt berömda My pedagogic creed (Mitt 

pedagogiska credo):  

 
 The child's own instincts and powers furnish the material and give the starting 

 point for all education. (s. 77).  

 

Samma tankar förmedlar han i The child and the curriculum (1902):  

 
 Just as two points define a straight line, so the present standpoint of the child and 

 the facts and truths of studies define instruction. It is continuous reconstruction, 

 moving from the child's present experience out into that represented by the 

 organized bodies of truth that we call studies. (s. 11)   

 

Utgångspunkten i undervisningen ska alltså enligt Dewey vara eleven och 
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dennes befintliga begåvning, kunskap och erfarenheter, först när man knyter 

an till dessa kan barnet komma vidare och konstruera mer komplex kunskap 

inom olika ämnen.  

 

En annan tanke hos Dewey var att utbildningen skulle vara varierad och 

bred, så att barnen blev anpassade till ett föränderligt samhälle och arbetsliv. 

I boken Demokrati och utbildning som utgavs år 1916 (och i nytryck 1999)  

skrev han: 

 
 Nya industrier uppstår och gamla förändras. Försök att utbilda människor för allt 

 för specifika kompetenser motverkar alltså sitt eget syfte. När metoderna i yrket 

 förändras hamnar dessa personer på efterkälken med ännu mindre möjligheter att 

 anpassa sig än om de hade en utbildning som inte var så specifikt inriktad. (Dewey 

 1916/1999 s. 161-162) 

 

Dessa tankar är aktuella även i vår tid, som också är högst föränderlig både 

inom arbetslivet och i privatlivet, inte minst när det gäller den teknologiska 

och digitala utvecklingen. 

 

5.1.4 Sociokulturell teori 

Sociokulturell teori härrör från den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-

1934). Vygotskij var förutom psykolog även kunnig inom medicin, filosofi, 

historia, litteraturvetenskap och juridik, han talade dessutom flera olika 

språk (Kroksmark 2011, Egidius 2009). Vygotskij intresserade sig för 

Piagets studier om barns utveckling, men var även kritisk till Piagets 

konstruktivistiska syn på hur lärandet går till. Piaget menade ju att barn lär 

sig genom att självständigt utforska omgivningen. Enligt Vygotskij lär sig 

barn i stället genom att imitera andra människor i dess omgivning – alltså 

genom ett socialt samspel (Vygotskij 1934/2001). Dock kan barnet inte lära 

sig vad som helst genom imitation, utan det måste ligga inom barnets 

närmaste utvecklingszon, det vill säga en nivå som ligger lite över den 

kunskapsnivå där barnet befinner sig:  

 
 Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling utan mot 

 morgondagen. [...] Inlärningen är bara bra när den kommer före utvecklingen. Då 

 väcker den till liv och stimulerar en hel rad funktioner som befinner sig på ett 

 mognadsstadium och ligger inom den närmaste utvecklingszonen. Däri består 

 också inlärningens viktigaste roll för utvecklingen. Därigenom skiljer sig också 

 barnets inlärning från dressyren av djur. (Vygotskij 1934/2001 s. 334-336) 

 

Vygotskij går alltså emot tidigare rådande teorier som bara ser till barnets 

befintliga mognad (Piagets stadieteori), samt jämförelser med djurens 

inlärning (behaviorism). Säljö (2000 s. 122) illustrerar barnets lärande med 

följande figur: 
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Figur 9. Utvecklingszon. (Efter Säljö 2000 s. 122) 

 

 

Ett annat centralt begrepp i den sociokulturella teorin är mediering, det vill 

säga de redskap och verktyg människan använder sig av, såsom exempelvis 

en penna eller en miniräknare, men också själva språket (Säljö 2000, 2004). 

Genom att använda dessa resurser använder vi oss av de kunskaper tidigare 

generationer samlat på sig. Säljö (2000) skriver: 

 
 Dessa redskap och verksamheter innehåller tidigare generationers erfarenheter och 

 insikter, och vi utnyttjar dessa erfarenheter när vi använder redskapet. […] Det är 

 genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också 

 genom kommunikation de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt 

 perspektiv. (s. 22) 

 

Man kan alltså se det som att vi kommunicerar med historiska personer när 

vi använder exempelvis uppfinningar, redskap, idéer och språk som de 

bidragit till att utveckla. 

 

Skolan och läraren blir viktiga aktörer i den sociokulturella teorin. Skolan i 

form av en plats där lärande kan ske med hjälp av de verktyg och redskap 

som finns där, läraren i form av en handledare som barnet kan imitera. 

Läraren ska utröna var eleven befinner sig i utvecklingen och hjälpa henne 

vidare till nästa zon (Egidius 2009). Enligt Vygotskij (1935/1995) är den 

fostran som sker i skolan viktig, förutsatt att den sker på ett bra sätt: 

 
 En riktig och vetenskaplig uppfattning av begreppet fostran betecknar inte alls ett 

 utifrån kommande konstlat inympande på barnen av ideal, känslor och stämningar 

 som är dem fullkomligt främmande. En riktig uppfostran består just däri att man i 

 barnet uppväcker vad som redan finns i det, att man hjälper detta att utvecklas och 

 att man styr denna utveckling åt ett bestämt håll. (s. 59-60) 

 

Andra människor är därmed viktiga för att hjälpa barnets utveckling framåt. 

 

 

5.2 Syn på lärande i läroplanerna 

Det framgår inte uttalat i läroplanerna vilken syn på lärande man tar 

avstamp från (Tholin 2006), men genom att jämföra läroplanstexterna med 

teorier om lärande i den pedagogiska forskningen går det ändå att utläsa 

vilka influenser som finns. I de äldre läroplanerna var behaviorismens 

tankar om hur inlärning går till dominerande (Korp 2003). Utvecklandet av 

senare tiders mer ”nyttoinriktade” läroplaner, som också utgår från 

individens behov, var enligt Lundgren (1979) inspirerat av Deweys teorier 
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och pragmatismen. I den förra läroplanen Lpf 94 lyfts ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande fram, och det är första gången detta synsätt finns med 

i ett styrdokument. Under förarbetet till läroplanen publicerades en skrift, 

Skola för bildning, där sociokulturella tankar genomsyrar texten (Säljö 

2004).  

 
 Utveckling ses inte längre som ett generellt fenomen, oberoende av rum, tid och 

 innehåll. Utvecklingen av förståelse och tankeformer är för det första knuten till 

 innehållet i det man tänker om. Forskningen om hur individers förståelse utvecklas 

 inom olika innehållsliga områden har varit mycket aktiv under det senaste 

 decenniet. Denna forskning visar dels hur elevernas tänkande utvecklas inom olika 

 kunskapsområden, men också hur innehållet i de kunskaper skolan förmedlar 

 bestämmer elevens tankemässiga utveckling. Olika ämnen påverkar på olika sätt 

 elevens utveckling. (Läroplanskommittén 1994 s. 39) 

 

En sådan syn att undervisningen i sig påverkar elevens utveckling är 

sociokulturell. Å andra sidan menar Tholin (2006) att läroplanerna i hög 

grad också har konstruktivistiska tankegångar, som till exempel att barn ska 

arbeta självständigt, ta ansvar för sitt eget lärande och ha laborationer. Han 

menar också att det finns en konflikt i läroplanerna mellan äldre tiders syn 

på lärande och nyare forskning på området, som tyder på att inte ens 

betygsberedningens ledamöter var överens i frågan. Tanken att alla barn ska 

kunna nå samma mål på samma tid (nio grundskoleår) ligger också i linje 

med Piagets stadieteori (Kroksmark 2011). 

 

En annan teori om lärande som framkommer i styrdokumenten är Deweys  

vidare tolkning av demokratibegreppet (Persson 2010):  

 
 Demokratibegreppet har i sin statsvetenskapliga tillämpning fokus på 

 maktfördelning och beslutsprocesser medan det inom utbildningsväsendet handlar 

 om samlevandet i stort i samhället. Denna bredare tolkning av demokratibegreppet 

 har tydliga rötter hos John Dewey. (s. 53) 

 

Demokratisynen finns även med i den nya läroplanen i Gy 11. Hur man ser 

på lärande är inte uttryckt skriftligt, men stora likheter finns med läroplanen 

Lpf 94, t.ex. omnämnandet om olika former av kunskap: 

 
 Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

 såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 

 med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 

 kunskapsformen.  (Skolverket 2011 s. 8) 

 

En jämförelse med Lpf 94 visar att det är exakt samma ordalydelse i stycket 

om kunskap (Utbildningsdepartementet 1994a s. 6). Detta ligger också i 

linje med syftet med den nya läroplanen, nämligen att synen på värdegrund 

och demokrati i Gy 11 skall vara densamma som i Lpf 94 (Persson 2010). 

 

 

5.3 Läroplansanalys 

För att förstå hur och varför betyg sätts är det viktigt att även förstå vad som 

leder till framgångar och misslyckanden med olika reformer inom skolan. 

Ett verktyg att göra detta är med hjälp av läroplansteori. I Sverige har den 
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dominerade teorin länge varit den så kallade ramfaktorteorin, som 

lanserades av Dahllöf och Lundgren på 1970-talet (Tholin 2006). 

Ramfaktorteorin innebär att skolan (eller andra verksamheter) har olika 

ramar, så som de resurser som finns att tillgå och de regler som styr, och 

undervisningen påverkas i sin tur av dessa ramar positivt eller negativt. 

Genom att sätta upp mål för utbildningen och sedan analysera och utvärdera 

resultatet kan man se hur man behöver förändra ramarna för att därmed 

uppnå målet (Lundgren 1979, 1999). Gustafsson (1999) menar dock att 

ramfaktorteorin inte är tillräcklig för att förklara all styrning som sker i 

skolan, eftersom det är svårt att definiera exakt vilka ramar som egentligen 

påverkar. En lärare kan till exempel ha upplevda, subjektiva ramar, som 

påverkar mer än de faktiska ramar som finns i regelverket.  

 

Eftersom ramfaktorteorin inte helt kan förklara det som sker i skolan har 

den blivit vidareutvecklad till det bredare begreppet formuleringsarena – 

realiseringsarena: 

 
 Formuleringsarenan är den nivå där utbildningspolitiken formuleras. […] [F]ör att 

 kunna göra en nyanserad tolkning av skolans styrning måste formuleringsarenan i 

 sin tur delas upp i två delar, dels den politiska nivå som formulerar 

 handlingsdokument, mål och regler, dels den centrala skoladministrationen som 

 har som uppdrag att tolka de politiska intentionerna till mer detaljerade och 

 konkreta mål. […] Realiseringsarenan är den nivå som har att realisera att planerna 

 blir förverkligade. (Tholin 2006 s. 37) 

 

Med hjälp av dessa mer heltäckande verktyg kan man se hur de olika 

delarna förhåller sig till varandra och på så vis kan man förklara en reforms 

resultat (Tholin 2006).  

 

 

 

6. Metod 

Jag har i arbetet använt mig av en kombination av kvantitativa och 

kvalitativa forskningsmetoder, så kallad flerfaldig forskningsstrategi. Nedan 

följer en genomgång av de olika metoder och modeller som är aktuella i det 

här arbetet. 

 

 

6.1 Kvantitativ ansats 

Kvantitativ forskning är ett sätt att införliva naturvetenskapliga modeller 

och forskningsnormer i den samhällsvetenskapliga forskningen, t.ex. genom 

att samla in ganska stora mängder data och undersöka och jämföra den 

statistiskt. Kvantitativ forskning blir därför relativt sett mer objektiv, vilket 

innebär att även om man bara undersöker en mindre andel av en population 

kan resultaten ofta generaliseras till hela populationen, beroende på hur man 

gjort sitt urval (Bryman 2002).  

 

I den kvantitativa delen av mitt arbete har jag samlat in betygsstatistik från 
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alla elever i årskurs 1 som betygssattes i naturkunskap på Göteborgs 

kommunala skolor från läsåren 2010/2011 och 2011/2012, och jämför sedan 

dessa med varandra. Ett undantag är eleverna på det naturvetenskapliga 

programmet, som visserligen läste naturkunskap med Lpf 94, men eftersom 

dessa inte läser naturkunskap i Gy 11 är de borttagna ur statistiken. Denna 

statistik är inte heltäckande, men statistik över fler kommuner fanns inte lika 

tillgänglig vid tidpunkten för det här arbetet.  

 

6.1.1 Jämföra betygen 

När jag jämför betygen använder jag mig av de så kallade betygspoängen, 

där varje bokstavsbetyg får en motsvarande poängsiffra. Betygspoängen 

används vid meritvärdering inför antagning till vidare studier. Eftersom 

betygspoängen kan variera mellan 0 – 20 i båda skalorna och eftersom 

meritvärdet räknas ut på samma sätt, finner jag att betygspoängen är ett 

jämförbart värde vid undersökningen av de båda skalorna.  

 

I den förra betygsskalan är betygspoängen för MVG=20 poäng, VG=15 

poäng, G=10 poäng och IG=0 poäng. I den nya betygsskalan är 

betygspoängen för A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, 

E=10 poäng, F=0 poäng. Om inget betyg har kunnat sättas, t.ex. på grund av 

att eleven varit frånvarande, sätts ett horisontellt streck (–). Ett streck ger 

också 0 poäng. 

 

I figur 9 gör jag en jämförelse av betygsvärdet med de båda betygsskalorna: 

 

 
Figur. 10. En jämförelse mellan betygspoängen med betygsskalorna i Lpf 94 och Gy 11. 

 

6.1.2 Statistisk analys 

När man har samlat in data och jämför denna måste man kunna vara säker 

på att eventuella samband eller skillnader i materialet är statistiskt 

signifikant. I mitt fall har jag för det första jämfört betygens medelvärden 

mellan de två läsåren, och låtit undersöka dem med ett test som kallas 

Mann-Whitney U. Detta använder man då man vill veta om medelvärdes-

skillnaden mellan två grupper av observationer är signifikant. 

   Lpf 94      Gy 11 
 

Betyg Poäng  Betyg Poäng  

MVG  20  A 20       

   B 17,5    

VG 15   C 15       

   D 12,5    

G  10  E 10       

IG 0  F 0         

   –  0         
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Jag har också försökt utläsa om det blir fler eller färre elever som får det 

högsta betyget med den nya betygsskalan. För att veta om skillnaderna är 

signifikanta har jag låtit undersöka resultaten med ett så kallat Chi-tvåtest 

(χ
2
). Chi-tvåtestet jämför de uppmätta värdena med vilket värde det skulle 

bli om likheterna eller skillnaderna enbart berodde på slumpen (Bryman 

2002). 

 

 

6.2 Kvalitativ forskningsintervju 

I inledningen till boken Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & 

Brinkmann 2009) ställs frågan: ”Om man vill veta hur människor uppfattar 

sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (s. 15). Kvalitativa 

forskningsintervjuer handlar enligt författarna om att man försöker komma 

människor in på djupet, och förstå det undersökta fenomenet ur deras 

synvinkel. Inom kvalitativ forskning har man oftast ett fenomenologiskt 

synsätt, vilket bland annat innebär att det man undersöker är inte 

verkligheten som sådan, utan hur försökspersonernas uppfattning om 

verkligheten är. Den information som kommer fram blir därmed inte allmän, 

utan specifik för just de intervjuade personerna.  

 

I den kvalitativa delen av mitt arbete har jag intervjuat tre lärare i 

naturkunskap om deras erfarenheter av betygssättning med den nya 

betygsskalan, jämfört med den gamla. Urvalet är ett bekvämlighetsurval 

(Bryman 2002), eftersom det inte fanns tid till att göra intervjuer på fler 

skolor. Dessa var de enda lärare på den skolan som betygssatte elever med 

den nya betygsskalan det aktuella läsåret.  

 

6.2.1 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat en forskningsetik för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning, som innehåller fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet.  

 

Informationskravet innebär att respondenterna måste få tydlig information 

om undersökningen såsom till exempel hur den kommer att gå till, att det är 

frivilligt att delta, att de har rätt att avbryta när de vill, vad forskningen ska 

användas till och när och hur den kommer att publiceras. Jag valde att lämna 

en skriftlig information om intervjun på förhand, tillsammans med själva 

intervjufrågorna. På så vis var respondenterna förberedda och visste vad 

som gällde vid intervjutillfället. 
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Figur 11. Skriftlig information om intervjun, se också bilaga 2. 

 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste tillfrågas och ge sitt 

samtycke till medverkan, samt att de måste ha rätt att avbryta 

undersökningen när helst de vill. Jag kontaktade respondenterna några 

veckor före intervjun och fick deras samtycke att medverka. De fick också 

både skriftlig och muntlig information före intervjun att de hade rätt att 

avbryta när som helst utan påföljd.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om respondenterna skall 

behandlas anonymt. Inga namn nämndes därför i intervjuerna, varken 

skolans namn eller respondenternas namn. I stället benämnde jag 

respondenterna med beteckningarna 1, 2 och 3. 

Nyttjandekravet, slutligen, innebär att materialet från studien inte får 

användas i kommersiellt syfte eller överlåtas till annat bruk. Även detta fick 

respondenterna information om.  

 

6.2.2 Intervjuerna 

Jag intervjuade lärarna en och en, och använde då en så kallad 

semistrukturerad intervjuform, vilket innebär att forskaren har en 

intervjuguide, i mitt fall en lista över frågor (se bilaga 2). Lärarna fick listan 

cirka en vecka före intervjun, så att de skulle ha tid att läsa igenom den på 

förhand och vara införstådda med vad intervjun handlade om. Frågorna 

ställdes vid intervjutillfället i ungefär den ursprungliga ordningen, men det 

lämnades också utrymme för ytterligare tankar och reflektioner hos 

respondenterna. Vid en semistrukturerad intervju kan forskaren även ställa 

förtydligande följdfrågor (Bryman 2002) vilket jag gjorde vid några 

tillfällen. Samtalen spelades för säkerhets skull in både med mobiltelefon 

och dator, utom vid den andra intervjun då datorn inte fanns tillgänglig. 

Sedan renskrevs intervjuerna så troget inspelningen som möjligt.  

 

När jag publicerat citat av lärarna i arbetet har jag valt att inte ordagrant 

citera talspråkskarakteristiska fenomen som pauser, utfyllnadsord, 

harklanden eller upprepningar, både för att öka läsbarheten och av etiska 

skäl. En allt för trogen avskrivning kan ibland upplevas negativ av 

respondenterna (Kvale & Brinkmann 2009).  

Information om intervjun: 

 

 Det är helt frivilligt att delta i intervjun. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan. 

 Intervjun kommer att spelas in med dator och mobiltelefon. 

Inspelningen kommer enbart användas i icke-kommersiellt 

forskningssyfte. 

 Du kommer att behandlas fullständigt anonymt. Inga namn, 

platser eller annat som kan förknippas med dig kommer att 

kunna identifieras. 
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6.3.2 Kvalitativ analys 

Jag redoviserar resultatet av intervjuerna med så kallad kvalitativ 

innehållsanalys, som är en vanlig metod för att hitta teman i 

intervjupersonernas berättelser och sammanställa dessa (Bryman 2002). För 

att få fram centrala teman ur respektive intervju gör man först en 

meningskoncentrering av texten (Kvale & Brinkmann 2009), där nyckelord 

och centralt innehåll i intervjun markeras ut så att resultatet blir mer 

komprimerat och överskådligt. Sedan kan de olika intervjuerna jämföras och 

centrala teman som överensstämmer eller skiljer sig åt kan utläsas. 

 

 

6.3 Flerfaldig forskningsstrategi – Mixed methods 

I mitt arbete använder jag mig av en kombination av kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Den kvantitativa betygsstatistiken kompletteras och 

fördjupas med hjälp av intervjuer med verksamma lärare. På senare tid har 

det blivit vanligt med en sådan så kallad flerfaldig strategi (Bryman 2002). 

Metoden kallas även blandade metoder (Kvale & Brinkmann 2009) eller 

internationellt mixed methods (Johnson & Onwuegbuzie 2004). Att metoden 

blivit vanlig på senare tid innebär dock inte att den är ny. Redan Piaget på 

sin tid använde sig av blandade metoder när han utvecklade sina teorier om 

barns tänkande. Nu för tiden används metoden nästan alltid i samband med 

marknadsundersökningar och inom politiken (Kvale & Brinkmann 2009). 

Bryman (2002) ger några argument för att kvalitativ och kvantitativ 

forskning inte alltid går att kombinera, bland annat för att de kan bygga på 

olika paradigm (exempelvis är grundantaganden, teori och metoder olika 

inom de båda forskningsfälten). Å andra sidan kan det vara en styrka med 

kombinerade forskningsmetoder, där exempelvis en kvalitativ studie kan ge 

information om hur respondenterna upplever ett fenomen, som sedan 

kvantitativ data kan styrka eller motsäga, vilket kan ge upphov till 

intressanta funderingar och slutsatser. Att ställa information man fått från 

det ena forskningsområdet mot information man fått från det andra 

forskningsområdet, är en form av metodtriangulering. Om resultaten 

samstämmer kan det ge en starkare bild av det observerade fenomenet. Om 

resultaten däremot motsäger varandra kan det ge ytterligare ett perspektiv 

som leder till att forskaren måste göra en djupare analys som förklarar dessa 

skillnader (Bryman 2002). Johnson och Onwuegbuzie (2004) är positiva till 

en flerfaldig forskningsstrategi, eftersom de båda forskningsgrenarna enligt 

dem kompletterar varandra: 

 
 [Mixed methods research] is an expansive and creative form of research, not a 

 limiting form of research. It is inclusive, pluralistic, and complementary, and it 

 suggests that researchers take an eclectic approach to method selection and the 

 thinking about and conduct of research. [...] Many research questions and 

 combinations of questions are best and most fully answered through mixed 

 research solutions. (s.17-18) 

 

Johnson och Onwuegbuzie menar alltså att i många fall får man mer 

kompletta svar på sina forskningsfrågor med flerfaldig forskningsstrategi, 

vilket också är anledningen till att jag valt att använda mig av denna metod. 
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7. Resultat 

Resultaten av den kvantitativa delen av arbetet och den kvalitativa 

intervjudelen har analyserats var för sig och är redovisade under respektive 

kategori.  

 

Den här studien har försökt besvara tre frågor (se under punkt 2. Syfte), som 

lyder: 

 

A. Hur påverkas betygspoängen på betyg satta med den nya betygsskalan 

jämfört med betyg satta med den förra betygsskalan? 

 

B. Hur fördelar sig andelen elever som får det högsta betyget jämfört med 

förra betygssystemet?   

 

C. Vilka erfarenheter och synpunkter uttrycker lärare om det nya 

betygssystemet? 

 

I resultatdelen och diskussionsdelen av arbetet har en ansats gjorts att 

besvara dessa frågor. Under punkt 7.1 Betygsstatistik besvaras de första två 

forskningsfrågorna och under punkt 7.2 Intervjuer besvaras den sista 

forskningsfrågan. En jämförande diskussion av resultaten från de båda 

delarna finns sedan under punkt 8 Diskussion. 

 

 

7.1 Betygsstatistik 

När betygsstatistiken sammanställts visade det sig att det var totalt 1239 

elever i Göteborgs kommun som betygssattes i kursen naturkunskap A 

läsåret 2010/2011, när eleverna på det naturvetenskapliga programmet blivit 

undantagna ur statistiken, detta eftersom det programmet inte läser 

naturkunskap i Gy 11. Året därpå var det 702 elever som läste kurserna 

naturkunskap 1a1 och naturkunskap 1b (se tabell 1).  

 

 

Läsår Programtyp Antal som betygsatts  

i naturkunskap 

2010/2011 YRK 

HÖGSK 

Totalt 

493 

746 

1239 

2011/2012 YRK 

HÖGSK 

Totalt 

216 

486 

702 

 
Tabell 1. Antal elever i årskurs 1 på Göteborgs kommunala gymnasieskolor  

som betygsattes i ämnet naturkunskap läsåren 2010/2011 samt 2011/2012. 
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Anledningen till skillnaden i antal beror enligt Åke Hallberg vid 

utbildningskansliet i Göteborg (muntlig källa) på faktorer som minskad 

storlek på elevkullar samt en förändring i vilket år eleverna läser 

naturkunskap. Ett större antal elever än tidigare läser nu inte någon 

naturkunskap förrän i årskurs två eller tre. 

 

Analysen av betygsstatistiken gjordes både med avseende på betygens 

medelvärde från läsåret med den förra betygsskalan till läsåret med ny 

betygsskala, samt med avseende på förändringen i antal utdelade toppbetyg 

(MVG respektive A), det vill säga betyg med betygsvärdet 20.  

 

7.1.1 Betygsmedelvärde 

För att bedöma hur betygspoängen förändrats mellan de båda 

betygsskalorna har en jämförelse av medelvärdena för naturkunskaps-

betygen gjorts. Medelvärdena sammanlagt för hela gruppen visade sig ha 

höjts med 0,6% från 12,1 poäng till 12,8 poäng de aktuella åren, vilket inte 

är en signifikant höjning utan det räknas som att det är ett oförändrat 

medelvärde (se diagram 1 nedan, samt tabell 2 och 3 i bilaga 3).  

 

 

 
 

Diagram 1. Betygsmedelvärdets förändring i naturkunskap mellan de studerade läsåren.  

YRK=yrkesprogram, HÖGSK=högskoleprogram (exkl. naturvetenskapliga programmet). 

 

 

När man tittar på betygsmedelvärdena uppdelat på programtyp ser man att 

medelvärdet på högskoleprogrammen höjs med 0,7% från 13,9 poäng till 

14,0 poäng. Inte heller denna förändring är statistiskt signifikant utan för 

högskoleprogrammen räknas medelvärdet som att det är oförändrat. Tittar vi 

i stället på yrkesprogrammen är höjningen större, med 9,6% från 9,4 poäng 

till 10,3 poäng. Denna höjning är signifikant (se tabell 3 i bilaga 3).  
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7.1.2 Förändring i antal högsta betyg 

Antalet utdelade högsta betyg förändrades mycket mellan de båda läsåren. 

Det första året delades det ut totalt 198 MVG-betyg bland 1239 elever 

(16%) medan det året därpå endast var 60 som fick betyget A bland 597 

elever (10,1%). Detta är en statistiskt säkerställd minskning av toppbetygen 

med 4,9 procentenheter (se diagram 2 nedan, samt tabell 4 i bilaga 3). 

 

 

 
 

Diagram 2. Förändring i antalet utdelade högsta betyg (MVG respektive A) i 

 naturkunskap mellan de studerade läsåren. YRK=yrkesprogram, 

HÖGSK=högskoleprogram (exkl. naturvetenskapliga programmet). 

 

 

Studerar man antalet utdelade toppbetyg sett på programtyp var för sig är 

skillnaderna stora. På högskoleprogrammen minskar antalet toppbetyg från 

184 MVG bland 746 elever (24,7%) till 45 A-betyg på 393 elever (11,5%). 

Det har alltså skett en minskning med 13,2 procentenheter, som är mycket 

signifikant (Se tabell 5 i bilaga 3).  

 

På yrkesprogrammen ser vi i stället en ökning, från 14 MVG på 493 elever 

(2,8%), till 15 A-betyg på 204 elever (7,4%), vilket är en signifikant ökning 

med 4,6 procentenheter (Se tabell 5 i bilaga 3).  

 

För att besvara den andra forskningsfrågan kan vi alltså se att över lag har 

andelen som får de högsta betygen sjunkit, men delar man upp i olika 

programtyper har andelen elever på yrkesprogrammen som får det högsta 

betyget blivit fler. 

 

Eftersom betygsmedelvärdena i hela gruppen inte förändrats, samtidigt som 

andelen högsta betyg minskat, kan ett diagram över spridningen i betygen 

vara belysande. I diagram 3 är denna spridning åskådliggjord:  
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Diagram 3. Spridning av andelen utdelade betyg (i poäng) i naturkunskap mellan de 

studerade läsåren.  

 

 

I diagrammet kan man utläsa att en stor andel av eleverna fick betyget G 

och alltså 10 poäng med den förra betygsskalan (grön stapel) medan med 

den nya skalan hade bara lite drygt hälften så många 10 poäng, den andra 

hälften hamnade i stället på nästa betygssteg och fick 12,5 poäng. Man kan 

alltså säga att andelen G fördelade sig över betygen E och D med den nya 

skalan. Eftersom andelen 20 poäng (MVG/A) sjönk, som redan nämnts, 

resulterade detta sammantaget i ett oförändrat medelbetyg.  

 

 

7.2 Intervjuer 

Den tredje forskningsfrågan handlade om de erfarenheter och synpunkter 

som lärare hade om det nya betygssystemet (se punkt 2. Syfte), och 

besvarades genom att intervjua lärare som satt betyg med både den förra och 

den nya betygsskalan. Lärarna som intervjuades hade dessutom också varit 

med i övergången från det relativa betygssystemet till det förra 

betygssystemet, och hade därför den övergången att jämföra med i tankarna 

om den nuvarande betygsförändringen. Vid intervjutillfällena hade de hunnit 

betygssätta elever enligt den nya skalan en gång.  

 

Helhetsintrycket intervjuerna gav var att lärarna var överens i nästan alla 

frågor, vilket kan bero på att de diskuterat de här frågorna i ämneslaget, och 

även specifikt inför intervjun eftersom de fick läsa intervjufrågorna på 

förhand.  

 

 

Flera teman kunde urskiljas i lärarnas funderingar kring den nya 

betygsskalan och det nya kursupplägget i Gy 11. Det första temat, som alla 

tre kom in på flera gånger, var den förändring i betygssystemet som innebär 

att samtliga kunskapskrav för betygen A, C respektive E måste vara 

uppfyllda för att dessa betyg ska kunna sättas, och att det kunde vara 
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problematiskt: 

 
 1: På nåt sätt i det gamla systemet så kunde man ta lite stickprov här och där och 

 så var det okej. Men nu står det ju att alla moment ska vara till en viss nivå. 

 

 2: Men det är ju det här att du ska ha uppfyllt alla mål på den lägre, för att få D till 

 exempel. Och jag kan inte inse att man kan hitta nån elev som alltid gör det, så jag 

 har väl gått lite på känn. Lite magkänsla sådär. 

 

Lärare 2 menade också att detta särskilt missgynnade elever som inte var så 

studiemotiverade, eftersom dessa kanske satsar hårt inför till exempel ett 

prov men om det sedan skulle bli ett nytt prov på samma moment längre 

fram skulle de inte få samma resultat längre. Enligt lärare 3 finns en risk 

med detta att tillämpningen blir olika, där någon lärare kanske är lite mindre 

hård: 

 
 3: Och frågan är också, tillämpar vi det olika, så att många av oss är 

 bokstavstrogna och säger det att ”nej alla moment är inte på A-kvalitet, du får B”. 

 Eller en del som säger det att ”ja ja. Nåt kan vi vara utan”.  
 

Att tillämpningen kan bli olika ger ju också lärare 2 uttryck för ovan: ”[J]ag 

har väl gått lite på känn. Lite magkänsla sådär.” Denna farhåga leder in på 

nästa tema som handlar om risken för betygsinflation. Lärarna ansåg att det 

sätts lägre betyg i början när ett nytt betygssystem sjösätts, och att dessa 

sedan höjs allt eftersom tiden går: 

 
 3: De som kom -94, då tror jag att många lärare följde väl anvisningarna, för det 

 som då hade kommit ut så var det ju så att det var på nåt sätt de här supereleverna 

 som skulle få ett MVG. […] Det var nog säkert en del som vid senare år fick ett 

 MVG som i början fick VG.  Så där gled väl skalan litegrann, och jag inbillar mig 

 nu att det finns en risk för att samma sak har skett nu. 

 
 1: Eftersom jag precis började som lärare när förra betygssystemet infördes så har 

 jag ju någonting att jämföra mot och även den gången så var man mycket hårdare 

 med betygssättningen, det är lätt att det hamnar bara på E idag. 

 
 2: Det är som alltid när man inför en ny betygsskala att den första generationen, 

 och ett par år, kommer att missgynnas. För de kommer inte få de här höga betygen, 

 det blir inflation så småningom. 

 
 1: Det är ju alltid så i alla nya system att första gången är det lite trial and error 

 som gäller. Innan man känner sig trygg. 

 

En av orsakerna till betygsinflation menade lärare 3 är att skolorna vill 

framstå som bra skolor: 

 
 3: Det finns grundskolor där skolledningen väldigt tydligt sagt att här får vi inte 

 sätta IG, eller här ska vi höja betygen eller... […] Det slår ju igenom 

 betygsstatistik, att det är en attraktiv skola eller... Tidningarna slår upp med stora 

 rubriker: ”Vilket är Sveriges sämsta skola?” Och man går på betygssnitt. Så det är 

 klart att det är frestande i marknadsföringssammanhang. 

 

Lärare 1 tror att lärare också jämför sig med varandra och inte vill vara den 

enda lärare som är hård med betygssättningen: 
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 1: Jag har en känsla att den här kommer glida den skalan också. Jag hade kanske 

 en eller två elever på fyra klasser när jag började som fick MVG .  

 

 Intervjuare: Mm. Och sen var det fler? 

 

 1: Och sen fick fler, eftersom jag fick ju göra som alla andra. En kan ju inte vara 

 hård. 

 

En annan faktor som riskerar att betygen höjs efter hand menar lärare 3 är 

problemet med att alla beslut när det gäller betygen måste kunna motiveras:  

 
 3: Vid tveksamma fall, väljer jag att sätta det högre betyget, så är det ju inte lika 

 många elever eller föräldrar, eller eventuellt kolleger... eller ja kollegerna kanske 

 klagar. Men eleverna och föräldrarna ringer inte upp på samma sätt som om de i 

 stället får det lägre.  Alltså det, jag slipper motivera mig på samma sätt. 

 

Lärare 2 är inne på samma tankegångar och hänvisar till att eleverna ibland 

kunde övertala läraren att sätta det högsta betyget om de låg nära, 

exempelvis hade ett ”starkt VG”. Med den nya skalan blir det enligt lärare 2 

kanske mer självklart att ge dessa elever mellanbetyget B. 

 

Något som två av lärarna var kritiska till var formuleringarna i de nya 

kunskapskraven. De ansåg att kraven var otydliga och svårtolkade: 

 
 1: Det här hur man kan se på ”nyanserat, mer nyanserat” och så där va, det är 

 väldigt flummiga ord, det är inget konkret.   

 
 1: De ordvalen som finns är lika flummigt fortfarande, det är inte konkret. 

 
 2: Jag kan väl egentligen inte riktigt förstå vad man är ute efter när man skriver 

 ”utförligt och nyanserat”. […] Det skulle ju bli klarare och tydligare men... Jag 

 menar om jag säger till en elev att ”det var inte nyanserat” så kan ju den varken 

 säga bä eller bu till mig, för det blir ju ändå min subjektiva bedömning som gör det 

 – och det har det alltid varit. Så tydligare är det inte. 

 

Lärare 3 var framför allt kritisk till kursupplägget i de nya naturkunskaps-

kurserna och menade att de var dåligt formulerade och inte hängde ihop 

logiskt: 

 
 3: Jag tycker att kriterierna har ändrats, och just för naturkunskapen är jag ju rent 

 ut sagt förbannad på att det är så, i mina ögon, dåligt formulerat. Alltså dålig 

 struktur och dåligt med kopplingar från kursens eller ämnets syfte eller mål, via 

 centrala innehållet till kursinnehållet och till betygsformuleringen.   

 

Själva implementeringen av det nya betygssystemet ansågs av lärarna ha gått 

för snabbt. Särskilt lärare 3 menade att de hade behövt åtminstone ett år till 

på sig att utarbeta exempel och få en likvärdighet i bedömningen på 

respektive skola. 

 
 3: Jag har inte uppfattat att det i någon större utsträckning kommit ut detaljerade 

 anvisningar, det har inte funnits ordentligt med studiedagar eller kurser eller 

 kursmaterial att jobba med […] eller kursanknutna exempel. […] Så det kunde gott 

 väntat ett år, så att man hunnit jobba fram ett material. […] 

 Det är allt för många reformer i skolans värld [där] man inte har en 

 försöksverksamhet som utvärderas  först. 



37 

  

Lärare 3 säger också att inget system kan bli helt rättvist. Lärare 1 och 2 

tänker i liknande banor: 

 
 1: Jag har inte kommit tillräckligt långt och jobbat med det så jag känner mig trygg 

 än. Trots att jag satt betyg redan så är jag inte... Det sitter inte i ryggmärgen. 

 
 1: Man har inget utrymme till att testa och fundera och förbättra sig utan allting 

 ska bedömas hela tiden. 

 
 2: Jag skulle ju vilja ha lite mer information och kanske konkreta exempel på ett 

 svar som är ”nyanserat”, för att se om vi är helt ute eller ej. […] Vi tolkar ju saker 

 olika. 

 

Skälen för införandet av en ny betygsskala var bland annat att betygsskalan 

skulle vara mer nyanserad. Det var lärarna eniga om att den hade blivit, och 

att detta var positivt: 

 
 3: Lika väl som den gamla trean var mellan de som nästan borde fått en tvåa till de 

 som nästan borde fått en fyra, så blev ju G:et nu alltifrån snälle-G – som borde vart 

 ett IG, till ”Sorry det blev tyvärr inte ett VG det blev ett G plus”.  […] Så det är väl 

 bra att det blev fler nyanser. 

 

 1: Jag gillar ju att det är fler steg. Det gör jag. 

 

Att motivationen skulle ökas av fler steg i betygsskalan var de mer 

tveksamma till: 

 
 1: Det har jag inte fått någon känsla av än. Men det är för få gånger jag satt betyget 

 för att avgöra det. 

 

 2: Vi sätter bara E, C och A på prov, och de här B, D är ett slutbetyg. Och då 

 använder man sig av C minus och E plus. […] Jag tror inte att de tänker ”åh då 

 kanske jag kan få ett D” utan det är ju C. […] Jag kan inte säga att jag upplevt det 

 nu.   

 

Lärare 3 kunde både se risker och fördelar motivationsmässigt, bland annat 

på grund av detta att alla krav måste vara uppfyllda. Om man bara ger 

eleverna en chans på varje moment kan det påverka motivationen åt helt fel 

håll om en elev misslyckas i början: 
 

 3: Både ja och nej. […] Startar jag med ett C-resultat på ett prov, då kan jag ju 

 känna ”jaha jag kommer aldrig kunna få A i kursen”. Vad leder det då till? […] Är 

 det då någon fördel med kursprov? För då kan man säga att ”okej det gick inte bra 

 nu, men när det väl kommer till kursprovet får du ju en chans till att visa din 

 kunskap inom det området.”  […]  

 Samtidigt kan man ju höja motivationen om eleverna fattar att nu gäller det att 

 vara med på tåget från början. Så det är lite tveeggat. Men visst finns det ju säkert 

 elever som uppskattar att ”jag fick visserligen inte ett A, men jag får ett B, alltså 

 jag får inte ett VG plus”. […] Alltså samtidigt, de som får ett B kommer aldrig 

 vara nöjda ändå tror jag, för de hade velat ha A:et. 

 

Vilka elever som eventuellt gynnas eller missgynnas av en ny betygsskala 

var lärarna inte överens om. Lärare 1 menade att eleverna på 

yrkesförberedande program gynnades, inte på grund av betygsskalan utan på 

grund av att kursen i naturkunskap blivit lättare med färre moment än den 
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naturkunskapskurs eleverna på högskoleförberedande program läser. Lärare 

2 menade tvärtom att eleverna på de yrkesförberedande programmen 

missgynnades, särskilt på grund av att alla kunskapskrav måste vara 

uppnådda för att få ett visst betyg. Lärare 3 trodde också att elever på 

yrkesförberedande program missgynnades, men orsaken till detta skulle 

framför allt ha med kön att göra: 

 
 3: [Om] betygskriterier handlar om att […] utförligt och nyanserat redogöra för 

 saker och ting, så tycker jag att för mig är det kommunikation, och det är inte 

 generellt sett killarnas starkaste sidor. Och då är det ju klart att då får det 

 konsekvenser om man tittar på program där kanske ju en större del av klassen är 

 killar, så är det praktiska program som får mer stryk. 

 

Detta skulle dock enligt lärare 3 kunna motverkas till exempel med tydligare 

formuleringar på provfrågor, så det framgår vad läraren är ute efter för typ 

av svar. Dessutom skulle det kunna bli skillnad i framtiden när det nya 

betygssystemet funnits längre även på högstadiet, så att eleverna skolas in i 

det sättet att uttrycka sig redan från början. 

 

 

 

8. Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur implementeringen av det 

nya betygssystemet fungerat i praktiken under det första år det varit i bruk, 

både med avseende på faktisk betygsstatistik och med avseende på hur 

lärare upplever att det blivit. När en ny reform formuleras på den politiska 

nivån är löpande uppföljning ett sätt att se hur reformen realiserats, i det här 

fallet ute på skolorna och av betygssättande lärare (Tholin 2006). Den här 

studien gör en första ansats till en sådan uppföljning. 

 

När tankarna på ett nytt betygssystem kom upp inom skolpolitiken var det 

bland annat för att den gamla skalan upplevdes som allt för bred och 

avståndet mellan betygsstegen för stort, vilket skulle ha en negativ effekt på 

elevernas motivation. Det framgår inte i utredningen (Utbildnings-

departementet 2008a) eller propositionen (Utbildningsdepartementet 2008b) 

om det är någon forskningsteori man stöder sig på när man skriver detta. 

Tvärtom visar ju tidigare forskning på att betygen kan ha en negativ effekt 

på motivationen, och att det är bättre med kontinuerlig feedback (så kallad 

formativ bedömning) från läraren än den summativa bedömning som 

betygen utgör (se t.ex. Lundahl 2011, Jenner 2004). Med en sådan löpande 

information behöver eleven inte några mer nyanserade betyg för att veta hur 

han eller hon ligger till kunskapsmässigt. Å andra sidan är just fler 

betygssteg något som efterlysts av lärare och elever (Selghed 2004), och 

denna del av reformen verkar vara uppskattad – något som framkom både i 

den här studien och i tidigare forskning (se t.ex. Ahlqvist 2010). Lärarna 

som intervjuades i den här studien trodde dock inte att de extra betygsstegen 

hade haft någon motiverande effekt – åtminstone inte som de kunnat se 

ännu. Även om så skulle vara fallet är sådana trender förmodligen lättare att 

urskilja över tid.  
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Den syn på lärande som det nya betygssystemet avspeglar, menar jag, är 

hämtad från flera pedagogiska teorier. De mer nyanserade betygen ska 

”motivera eleven till ökade insatser och ansträngningar” (Utbildnings-

departementet 2008b s.4), en behavioristiskt influerad syn på barns lärande 

som styrt av ett belöningssystem. Kraven på kunskapsinnehållet har skärpts 

i de nya styrdokumenten, det som förut var kunskapsmål och mål att sträva 

mot, kallas nu kunskapskrav. Detta tyder på en syn på kunskap som något 

alla barn kan inhämta på samma tid (t.ex. Piagets stadieteori). Valet av den 

benämningen på betygskriterierna antyder att skolan kräver ett visst uppnått 

mått av kunskap hos barnen. Å andra sidan understryks i propositionen 

skolans viktiga roll som hjälp och stöd till eleven för att denne ska kunna nå 

målen (Utbildningsdepartementet 2008b), i linje med en sociokulturell syn 

på lärande. Det nya betygssystemet bygger således enligt min mening på 

flera olika teorier om lärande samtidigt. 

 

Sedan den förra betygsskalans införande på 1990-talet skedde en 

betygsinflation, något som oroat forskare (Cliffordson 2004a, Wikström & 

Wikström 2003). En ny betygsskala skulle då kunna vara en metod för att 

motverka detta (Utbildningsdepartementet 2008a). Genom studier av 

betygsstatistik kan man få en första inblick i om det målet med förändringen 

kommer att infrias. Något som betygsstatistiken visade var dock att 

medelvärdet knappast hade förändrats sett till hela gruppen av elever 

sammantaget. Den enda signifikanta förändringen var att eleverna på 

yrkesprogrammen hade höjt sina medelvärden i naturkunskap. Tittar man i 

stället på andelen utdelade högsta betyg ser vi en minskning, särskild bland 

eleverna på högskoleprogrammen. Även i hela gruppen sammantaget sker 

en minskning. Yrkeseleverna har dock åter igen förbättrat sina resultat, här 

ser vi en signifikant ökning av andelen högsta betyg. De förbättrade 

resultaten hos yrkeseleverna kan ha sin förklaring i att det skedde en 

förändring av naturkunskapskursens innehåll i samband med förändringen 

av betygssystemet, så att inte längre alla elever skulle läsa samma kurs. 

Kursen som läses på yrkesprogrammen innehåller färre moment än den som 

eleverna på högskoleprogrammen läser. Detta var också något som en av de 

intervjuade lärarna hade noterat. 

 

Det blev alltså färre utdelade högsta betyg sammanlagt för den undersökta 

gruppen. I ljuset av farhågorna med en betygsinflation kan detta anses vara 

positivt, trots att det inte fick genomslag på medelvärdet. Det tyder på att det 

åtminstone för den här årskullen elever kan bli färre som får det högsta 

jämförelsetalet vid ansökan till högskolan, 20,0 precis som ett av målen med 

en ny betygsskala var (Utbildningsdepartementet 2008a). Fortsatta studier 

av betygsstatistiken kommer att kunna visa vad som händer med 

betygsinflationen, den här studien har ett allt för kort tidsintervall för att 

kunna dra några större slutsatser inom det området av det statistiska 

materialet. De intervjuade lärarna var dock eniga om att risken för 

betygsinflation inte är över. Detta är ett nytt betygssystem och lärarna kan 

vara osäkra och försiktiga i början och därför sätta lägre betyg, medan de 

med tiden blir säkrare – eller påverkas av varandra – så att betygen riskerar 

att höjas igen. 
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En fråga man kanske ställer sig är varför inte betygsmedelvärdena i hela 

gruppen har sjunkit när nu andelen högsta betyg gjort det. Förklaringen får 

man genom att titta på spridningen över betygen, som visas i Diagram 3. 

Det är färre som fick betyget godkänd, E, med den nya betygsskalan och i 

stället hamnade cirka 20% av eleverna på nästa betygssteg, D. Eleverna har 

alltså fått en större spridning mellan betygen, vilket kanske är naturligt med 

fler betygssteg. Då är vi tillbaka till regeringens mål med en ny betygsskala, 

nämligen en nyansering av betygen och ett mindre ”brett” godkändbetyg. 

Som en av lärarna uttryckte det, kunde G i den förra betygsskalan betyda 

”alltifrån snälle-G – som borde vart ett IG, till ’Sorry det blev tyvärr inte ett 

VG det blev ett G plus’”. På den här punkten tycks alltså regeringens mål ha 

uppfyllts det första året.  

 

Min tredje forskningsfråga handlade om hur införandet av det nya 

betygssystemet fungerat för verksamma lärare. Lärarna jag intervjuade var 

inte odelat positiva på den punkten. Reformen hade gått för snabbt menade 

en av dem, och kriterierna var fortfarande för otydliga och flummiga 

(tvärtemot vad som var avsikten). Någon likvärdighet eller rättvisa skulle 

det inte kunna bli med det nya systemet, såvida inte lärarna får centralt 

utarbetade exempel att gå efter. Dessa synpunkter stämmer överens med 

synpunkter som framkommer i tidigare forskning, se till exempel Ohlsson 

(2012) och Arvidsson och Fredriksson (2012). Kursupplägget i natur-

kunskap var lärarna i den här studien inte heller nöjda med. De var 

visserligen positiva till de extra betygsstegen i skalan, men det faktum att 

alla kunskapskrav skulle vara uppfyllda för att eleven skulle kunna få 

godkänt betyg upplevde de alla tre som problematiskt både för egen del och 

för elevernas del.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa av den här studien att bland regeringens 

mål med en ny betygsskala verkar målet som handlar om att få den mer 

nyanserad ha blivit uppfyllt det första året. Lärarna upplevde sig dock 

begränsade av ramarna – styrdokumenten – i det nya betygssystemet, vilket 

också inverkade negativt på resultatet av reformen. De upplevde att 

betygssättningen riskerade att bli orättvis och svår att motivera för eleverna. 

Det är också osäkert om reformen haft någon effekt på betygsinflationen. 

Andelen som fick det högsta betyget hade sjunkit, men medelbetygen var 

oförändrade. Det kan kanske tänkas att andelen högsta betyg fortsätter vara 

låg, men för att utröna det krävs en longitudinell studie som följer 

betygsmedelvärden och spridning över tid. Detta var också den stora bristen 

med den här studien, att det bara fanns utrymme att jämföra ett år med den 

nya betygsskalan. Studien ska därför endast ses som en pilotstudie, som kan 

utgöra en startpunkt för vidare studier inom området. 

 

En annan nackdel med empirin i den kvantitativa delen av arbetet är att 

endast Göteborgs kommuns betygsstatistik fanns att tillgå. Givetvis hade det 

varit en fördel att ha statistik över hela landet, då man också kunde studera 

regionala skillnader. Mer övergripande betygsstatistik skulle absolut vara 

intressant för fortsatta studier. 

 

Vad gäller övriga tillkortakommanden i detta arbete är det framför allt en 
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brist att det bara var tre intervjuade lärare i den kvalitativa delen, vilka 

dessutom arbetade på samma skola. Det hade varit en fördel att intervjua 

fler lärare utspridda på olika skolor, eftersom tillämpningen av det nya 

betygssystemet kanske kan skilja sig åt beroende på hur ämneslagen arbetat 

ute på skolorna inför betygssystemskiftet. Det var framför allt tidsramarna 

som hindrade en bredare forskningsansats inom den kvalitativa delen av 

studien.  

 

Att intervjua lärarna en så pass kort tid efter skiftet av betygssystem kan 

vara både till fördel och till nackdel. Det kan visserligen ge en mer negativ 

bild av hur de upplever det nya systemet eftersom det sannolikt blir lättare 

och mer invant att arbeta med efter hand, vilket också skulle kunna göra 

dem mer positiva till det nya – det är också tänkbart att det med tiden 

kommer förbättringar av sådant som kursupplägg, betygskriterier och 

bedömningsstöd, precis som lärarna efterlyste. Å andra sidan kan det vara 

en fördel att veta hur skiftet av betygssystem upplevdes av dessa lärare där 

och då – innan de har fått distans till det och kanske glömt hur de tänkte i 

början.  

 

 

8.1 Vidare forskning 

Som redan nämnts finns det fortfarande mycket kvar att undersöka kring 

den nya betygsskalan och reformen Gy11. Dels efterlyser jag en 

longitudinell studie som följer betygens utveckling över tid, dels en bredare 

kvalitativ intervjustudie där fler skolor och lärare medverkar, och där man 

kan analysera hur tillämpningen av reformen skiljer sig mellan olika skolor. 

Det skulle även vara intressant att intervjua andra verksamma personer i 

skolans värld, såsom rektorer och personer inom utbildningsförvaltningen. 

 

Ännu ett intressant perspektiv vore att studera den nya betygsskalans 

implementering i fler ämnen än naturkunskap. Kanske ser resultatet 

annorlunda ut i ämnen där det finns nationella prov, som kan vägleda lärarna 

i deras betygssättning? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Ämnet naturkunskap,  innehåll och kunskapskrav 
 

 

 

Jämförelse av ämnesinnehållet i naturkunskapskurserna  
mellan Lpf 94 och Gy 11.  

(Källor: Utbildningsdepartementet 1994a, Skolverket 2011) 

Lpf 94 Gy 11 

Nk A    

Mål att uppnå 

 
 

 

Eleven skall: 

Naturkunskap 

 
Undervisningen i ämnet 

naturkunskap ska ge 

eleverna förutsättningar att 

utveckla följande: 

Nk1a1 

 
 

Undervisningen i kursen 

ska behandla följande 

centrala innehåll: 

Nk 1b 

 
 

Undervisningen i kursen ska 

behandla följande centrala 

innehåll: 

kunna göra observationer 

och enkla experiment samt 

kunna analysera och tolka 

resultaten 

 Naturvetenskapliga 

arbetsmetoder, till exempel 

observationer, 

klassificering, mätningar 

och experiment samt etiska 

förhållningssätt kopplade till 

det naturvetenskapliga 

utforskandet. 

Naturvetenskapliga 

arbetsmetoder, till exempel 

observationer, klassificering, 

mätningar och experiment samt 

etiska förhållningssätt 

kopplade till det 

naturvetenskapliga 

utforskandet. 

ha kunskap om den 

naturvetenskapliga 

världsbildens framväxt  

Kunskaper om de 

naturvetenskapliga 

teoriernas betydelse för 

samhällens framväxt och för 

människans världsbild. 

  

...samt universums och 

jordens historia 

   

kunna förstå skillnaden 

mellan påståenden grundade 

på fakta och värderande 

ståndpunkter inom 

naturvetenskapen, t.ex. när 

det gäller människans 

strålningsmiljö 

Förmåga att använda 

kunskaper om 

naturvetenskap för att 

diskutera, göra 

ställningstaganden och 

formulera olika 

handlingsalternativ. 

 

Kunskaper om hur 

naturvetenskap organiseras 

samt hur den kan granskas 

kritiskt och användas för 

kritisk granskning. 

Naturvetenskapligt 

förhållningssätt, hur man 

ställer frågor som går att 

undersöka 

naturvetenskapligt och hur 

man går till väga för att 

ställa företeelser i 

omvärlden under prövning. 

 

Hur naturvetenskap kan 

granskas kritiskt samt hur 

ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt kan 

användas för att kritiskt 

pröva ovetenskapligt 

grundade påståenden. 

Naturvetenskapligt 

förhållningssätt, hur man 

ställer frågor som går att 

undersöka naturvetenskapligt 

och hur man går till väga för att 

ställa företeelser i omvärlden 

under prövning. 

 

Hur naturvetenskap kan 

granskas kritiskt samt hur ett 

naturvetenskapligt förhåll-

ningssätt kan användas för att 

kritiskt pröva ovetenskapligt 

grundade påståenden. 

 

Hur naturvetenskap kan 

användas som utgångspunkt 

vid kritisk granskning av 

budskap och normer i 

medierna. 
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ha fördjupat sin kunskap om 

ekosystems struktur och 

dynamik samt betydelsen av 

biologisk mångfald 

 Frågor om hållbar 

utveckling: energi, klimat 

och ekosystempåverkan. 

Ekosystemtjänster, 

resursutnyttjande och 

ekosystemens bärkraft. 

Frågor om hållbar utveckling: 

energi, klimat och 

ekosystempåverkan. 

Ekosystemtjänster, 

resursutnyttjande och 

ekosystemens bärkraft. 

ha kunskap om 

energiomvandlingar och 

energiformer samt 

begreppet energikvalitet  

 Frågor om hållbar 

utveckling: energi, klimat 

och ekosystempåverkan.  

Frågor om hållbar utveckling: 

energi, klimat och 

ekosystempåverkan.  

kunna beskriva naturliga 

kretslopp och av människan 

skapade materia- och 

energiflöden  

 Frågor om hållbar 

utveckling: energi, klimat 

och ekosystempåverkan.  

Frågor om hållbar utveckling: 

energi, klimat och 

ekosystempåverkan.  

...samt ha förståelse av 

termodynamikens lagar 

   

kunna beskriva 

miljöproblem utifrån 

studieinriktning  

   

...och aktivt delta i 

diskussioner om 

möjligheten att påverka 

utvecklingen 

Förmåga att använda 

kunskaper om 

naturvetenskap för att 

diskutera, göra 

ställningstaganden och 

formulera olika 

handlingsalternativ. 

  

ha kunskaper om livsstilens 

betydelse för miljön och en 

hållbar ekologisk 

utveckling. 

 Kunskaper om olika 

livsstilars konsekvenser 

såväl för den egna hälsan 

som för folkhälsan och 

miljön. 

 Samband mellan individens 

hälsa, dagliga vanor och 

livsstilar i samhället, till 

exempel i fråga om träning, 

kost, droger, konsumtion och 

påverkan på miljön. 

 Kunskaper om 

naturvetenskapens roll i 

aktuella samhällsfrågor och 

i förhållande till hållbar 

utveckling. 

  

 Kunskaper om 

människokroppens 

uppbyggnad och funktion 

samt dess växelverkan med 

omgivningen. 

  

  Olika aspekter på hållbar 

utveckling, till exempel vad 

gäller konsumtion, 

resursfördelning, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet. 

Olika aspekter på hållbar 

utveckling, till exempel vad 

gäller konsumtion, 

resursfördelning, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet. 

  Naturvetenskapliga aspekter 

på, reflektion över och 

diskussion kring normer, 

rörande människans 

sexualitet, lust, relationer 

och sexuella hälsa. 

Naturvetenskapliga aspekter 

på, reflektion över och 

diskussion kring normer, 

rörande människans sexualitet, 

lust, relationer och sexuella 

hälsa. 
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Kunskapskrav för ämnet naturkunskap i Gy 11 
 
 

Naturkunskap 1a1, 50 poäng 

Gymnasiegemensam kurs på alla yrkesprogram. 

 

Kunskapskrav  

Betyget E 

Eleven kan översiktligt diskutera frågor med 

naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ 

och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper 

om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att 

ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven 

ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller 

handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa. 

Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta 

kunskaper om sexualitet och relationer, för hur 

människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan 

med omgivningen. I samband med redogörelsen kan 

eleven översiktligt diskutera konsekvenser såväl för 

individens sexuella hälsa som för folkhälsan. 

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur 

naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån 

exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några 

handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap 

organiseras och kan användas för kritisk granskning. 

Vidare föreslår och utför eleven en enkel 

naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt 

för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur 

teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt 

diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt 

en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets 

framväxt. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och 

till övervägande del för C är uppfyllda. 

Naturkunskap 1b, 100 poäng 

Gymnasiegemensam kurs på EK, ES, HU, SA. 

 

Kunskapskrav  

Betyget E 

Eleven kan översiktligt diskutera frågor med 

naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ 

och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper 

om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att 

ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven 

ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller 

handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.  

 

Eleven kan översiktligt redogöra för hur 

människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan 

med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. 

I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt 

diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för 

individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt 

underbygger diskussionen med enkla argument. 

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur 

naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån 

exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några 

handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap 

organiseras och kan användas för kritisk granskning. 

Vidare föreslår och utför eleven en enkel 

naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt 

för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur 

teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt 

diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt 

en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets 

framväxt. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och 

   Evolutionära aspekter och 

etiska perspektiv på 

bioteknikens möjligheter och 

konsekvenser för 

mänsklighetens utveckling och 

för biologisk mångfald. Cellen 

och livets minsta delar som 

utgångspunkt för diskussioner 

om till exempel genteknik och 

andra aktuella 

forskningsområden. 
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Betyget C 

Eleven kan utförligt diskutera frågor med 

naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ 

och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper 

om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt 

för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven 

ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller 

handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för 

dessa. 

Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper 

om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är 

uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I 

samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera 

konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för 

folkhälsan och underbygga diskussionen med 

välgrundade argument.  

 

Eleven kan några ge utförliga exempel på hur 

naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån 

exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår 

några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument 

för dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap 

organiseras och kan användas för kritisk granskning. 

Vidare föreslår och utför eleven en enkel 

naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för 

den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier 

kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar 

utförligt utifrån några exempel på vilket sätt 

naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets 

framväxt. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och 

till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med 

naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ 

och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper 

om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt 

för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom 

kan eleven ge några exempel på tänkbara 

ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger 

välgrundade och nyanserade argument för dessa. 

Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån 

relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur 

människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan 

med omgivningen. I samband med redogörelsen kan 

eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser 

såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och 

underbygga diskussionen med välgrundade och 

nyanserade argument. 

Eleven kan några ge utförliga exempel på hur 

naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån 

till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan utförligt diskutera frågor med 

naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ 

och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper 

om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt 

för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven 

ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller 

handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för 

dessa. 

Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är 

uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen 

samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med 

redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser 

av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för 

folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med 

välgrundade argument. 

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur 

naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån 

exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår 

några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument 

för dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap 

organiseras och kan användas för kritisk granskning. 

Vidare föreslår och utför eleven en enkel 

naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för 

den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier 

kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar 

utförligt utifrån några exempel på vilket sätt 

naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets 

framväxt.  

 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och 

till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med 

naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ 

och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper 

om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt 

för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom 

kan eleven ge några exempel på tänkbara 

ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger 

välgrundade och nyanserade argument för dessa. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur 

människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan 

med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. 

I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och 

nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl 

för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt 

underbygger diskussionen med välgrundade och 

nyanserade argument. 



49 

exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade 

slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger 

välgrundade och nyanserade argument för dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap 

organiseras och kan användas för kritisk granskning. 

Vidare föreslår och utför eleven en enkel 

naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och 

nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel 

på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt 

diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel 

på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse 

för samhällets framväxt.  

 

 

 

 

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur 

naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån 

exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade 

slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger 

välgrundade och nyanserade argument för dessa. 

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap 

organiseras och kan användas för kritisk granskning. 

Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig 

undersökning och redogör utförligt och nyanserat för 

den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier 

kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar 

utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket 

sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för 

samhällets framväxt. 
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Bilaga 2 : Intervjuguide 

 

Nedanstående text med information om intervjun samt intervjufrågor delas 

ut till respondenterna redan någon vecka före intervjun. De får då tillfälle 

att läsa igenom texten och bestämma om de vill medverka.   

 

Intervjun inleds sedan med att jag informerar om vem jag är och vid vilket 

universitet samt institution jag gör mitt examensarbete. Jag beskriver 

kortfattat syftet med studien. Jag meddelar respondenterna att de kommer 

att få tillgång till ett exemplar av det färdiga arbetet senare.  

 

 

_______________________________________________ 

Intervju om den nya betygsskalan 
 

 

Information om intervjun: 

 

 Det är helt frivilligt att delta i intervjun. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan. 

 Intervjun kommer att spelas in med dator och mobiltelefon. 

Inspelningen kommer enbart användas i icke-kommersiellt 

forskningssyfte. 

 Du kommer att behandlas fullständigt anonymt. Inga namn, platser 

eller annat som kan förknippas med dig kommer att kunna 

identifieras. 

 
 

Inledning:  

Berätta kort vad du har för utbildning, vilka ämnen du undervisar i samt hur 

lång erfarenhet du har av det. 

 

 

 

Frågor: 

1. Berätta om hur du ser på den nya betygsskalan (jämfört med äldre 

betygsskalor). Fördelar, nackdelar? 

 

2. Är det något du har reagerat på när du satt betyg enligt den nya skalan, 

och i så fall vad? 

 

3. Tror du att dina nk-elever över lag har fått (eller kommer att få) högre, 

lägre eller oförändrade betygspoäng i genomsnitt? Varför? (Motivera) 

 

4. Är det någon/några klasser där du anar att betygen till blir lägre med den 

nya betygsskalan? (Eleverna missgynnas alltså av den) 

 

5. Är det någon/några klasser där betygen blir högre med den nya 

betygsskalan? (De gynnas av den) 



51 

 

6. En av orsakerna till att betygsskalan förändrades var att betygen ansågs 

vara för onyanserade, och betyget G ansågs allt för brett. Hur ser du på 

detta, kan det stämma för naturkunskapens del? 

 

7. Ett annat mål med en ny betygsskala var att öka elevernas motivation, att 

det skulle bli lättare att sträva mot ett högre mål om detta mål låg närmare. 

Tror du att den nya betygsskalan påverkat motivationen hos dina nk-elever? 
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Bilaga 3: Betygsstatistik 
 

Statistik över betygen i naturkunskap på de kommunala skolorna i Göteborg. 

 

Begreppsförklaring: YRK = yrkesprogram, HÖGSK = högskoleförbere-

dande program, utom naturvetenskapliga programmet. 

 

 

A. Medelbetyg 
 

Läsår Programtyp Medelbetyg Standardavvikelse Antal 

2010/2011 YRK 

HÖGSK 

ALLA 

9,3813 

13,9142 

12,1106 

5,03773 

5,00610 

5,48576 

493 

746 

1239 

2011/2012 YRK 

HÖGSK 

ALLA 

10,2546 

13,9558 

12,8170 

6,06112 

4,03625 

5,04590 

216 

486 

702 

 
Tabell 2. Medelbetyg i naturkunskap för de båda undersökta läsåren, både uppdelat i 

programtyp samt sammanlagt för båda programtyperna. Maximala värdet på betyget är 20 

och minsta värdet 0. 

 

 

Mann-Whitney U-test 
 

Programtyp Årtal n Mean Rank Sum of Ranks 

YRK 2010/2011 
2011/2012 

493 
216 

337,34 
395,30 

166310,00 
85385,00 

HÖGSK 2010/2011 
2011/2012 

746 
486 

618,98 
612,69 

461762,00 
297766,00 

ALLA 2010/2011 
2011/2012 

1239 
702 

932,49 
1038,97 

1155354,50 
729356,50 

 

Programtyp   

YRK Mann-Whitney U 
Z 
p-värde 

44539,000 
-3,765 
,000 

HÖGSK Mann-Whitney U 
Z 
p-värde 

179425,000 
-,314 
,753 

ALLA Mann-Whitney U 
Z 
p-värde 

387174,500 
-4,172 
,000 

 
Tabell 3. Här redovisas resultatet av Mann-Whitney U-testet, både sett till programtyp var 

för sig, samt sammanlagt för båda programtyperna.  
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B. Antal högsta betyg 
 

  NK-betyg dikotom 

Årtal  Ej 20 20 Totalt 

2010/2011 Antal 
Förväntat antal 
Std. Residual 

1041 
1064,9 

-,7 

198 
174,1 

1,8 

1239 
1239,0 

2011/2012 Antal 
Förväntat antal 
Std. Residual 

537 
513,1 

1,1 

60 
83,9 
-2,6 

597 
597,0 

 

 Värde df Asymp. 
Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correction

b
 

Likelihood Ratio 
Fisher's Exact Test 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

11,732
a
 

11,246 
12,336 

 
11,725 

1836 

1 
1 
1 
 

1 
 

0,001 
0,001 

0 
 

0,001 

 
 
 

0,001 

 
 
 

0 
 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 83,89. 
b. Computed only for a 2x2 table 
c. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 79,01. 

 
 

Tabell 4. Antal elever totalt som får det högsta betyget (20) de båda undersökta läsåren, 

signifikansen kontrollerad med chi-två test. 

 

 

 

   NK-betyg dikotom 

Programtyp Årtal  Ej 20 20 Totalt 

YRK 2010/2011 Antal 
Förväntat antal 
Std. residual 

479 
472,5 

0,3 

14 
20,5 
-1,4 

493 
493,0 

 2011/2012 Antal 
Förväntat antal 
Std. residual 

189 
195,5 
- 0,5 

15 
8,5 
2,2 

204 
204,0 

HÖGSK 2010/2011 Antal 
Förväntat antal 
Std. residual 

562 
596,0 

-1,4 

184 
150,0 

2,8 

746 
746,0 

 

 2011/2012 Antal 
Förväntat antal 
Std. residual 

348 
314,0 

1,9 

45 
79,0 
-3,8 

393 
393,0 
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Programtyp  Värde df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

YRK Pearson Chi-Square 
Continuity Correction

b
 

Likelihood Ratio 
Fisher's Exact Test 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

7,371
a
 

6,282 
6,696 

 
7,360 

697 

1 
1 
1 
 

1 
 

0,007 
0,012 
0,010 

 
0,007 

 

 
 
 

0,011 
 
 

 
 
 

0,008 
 
 

HÖGSK Pearson Chi-Square 
Continuity Correction

b
 

Likelihood Ratio 
Fisher's Exact Test 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

27,982
c
 

27,165 
30,088 

 
27,957 

1139 

1 
1 
1 
 

1 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,49. 
b. Computed only for a 2x2 table 
c. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 79,01. 

 
 

Tabell 5. Antal elever uppdelat efter programtyp, som får det högsta betyget (20) de båda 

undersökta läsåren, signifikansen kontrollerad med chi-två test. 

 

 

 

 


