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Förord

Det här kommentarmaterialet har utarbetats som svar på ett
regeringsuppdrag till Skolverket. Uppdraget var att ”utforma
ett kommentarmaterial som stöd för lärare i bedömning och
betygssättning”. Uppdraget redovisades till regeringen den 26
april 2001.

Materialet har utarbetats av en projektgrupp i vilken ingått
undervisningsråden Emma Ahlström, Bengt Fredén, Lena
Hammarberg, Ulf Linnell, Kristian Ramstedt, Lisbeth Rudemo
och Jan-Erik Östmar samt experterna Håkan Andersson och
Eva-Lotta Eriksson. Kristian Ramstedt har varit huvudansvarig
för arbetet och Ulf Linnell har varit Skolverkets projektledare.

I arbetet har också ett par referensgrupper av forskare och
lärare medverkat med synpunkter och kommentarer. Sist men
inte minst har elever och lärare medverkat genom att ställa de
frågor som utgör en väsentlig del av materialet. Samtliga tackas
för värdefulla insatser.

Mats Ekholm Kristian Ramstedt

Generaldirektör Undervisningsråd
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Varför detta material?

Skolverket får många frågor om bedömning, och ännu fler om
betyg och betygssättning. Lärare ringer när de är osäkra om
hur de ska tolka mål och betygskriterier eller när de är oeniga
med kollegor. Elever som känner sig felbedömda ringer. Oro-
liga och undrande föräldrar hör av sig.

Det här kommentarmaterialet riktar sig främst till lärare och
andra inom skolan som inom sin yrkesutövning har i uppdrag
att bedöma och betygsätta elever. Men ambitionen är att det
också ska vara möjligt för elever och föräldrar att ta del av tex-
ten för att i dialog och samverkan med skolan kunna skapa
bästa möjliga förutsättningar för varje elevs kunskapsutveckling.

Bedömning och betygssättning är emellertid ett stort och
omfattande område som kan behandlas ur många olika per-
spektiv. I synnerhet gymnasieskolan med sina många skilda pro-
gram, ämnen och kurser innebär bedömningar av många olika
slag. För att materialet inte ska bli alltför omfattande är kom-
mentarerna och råden i allmänhet inte kopplade till specifika
ämnen eller kurser utan gäller bedömning och betygssättning
på ett mer generellt plan. Vissa inslag i materialet kan uppfat-
tas ha större relevans för grundskolan men i huvudsak är inne-
hållet giltigt även för gymnasieskolan och komvux.

I materialet kommer några vanliga frågeställningar att disku-
teras. De bygger på frågor som lärare och elever ställt. Frågorna
ger exempel på problem och tankar som elever och lärare bär
på. Ofta är det frågor som inte har några enkla och raka svar
utan frågor som skolan, arbetslagen och lärarna själva måste ta
ställning till utifrån de lokala förutsättningar som råder. Det är
inte minst därför de är svåra.

Det är dock viktigt att vissa principiella frågor lyfts upp och
diskuteras även om entydiga svar inte alltid kan ges. Ett syfte
med det här materialet är att bidra till och stimulera en sådan
principdiskussion om bedömning och betygssättning. Ett an-
nat syfte är att stimulera de professionella samtal som är en
nödvändig förutsättning för att betygssättningen ska bli likvär-
dig och rättvis. I det sammanhanget är det också viktigt att peka
på tillämpningen av de undantagsbestämmelser som gäller vid
bedömningen av elever med funktionshinder.
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Hur är materialet disponerat?

En väsentlig utgångspunkt för materialet är att det bygger på
elevers och lärares frågor om bedömning, betyg och betygs-
sättning.

Skolverket har sedan det nya betygssystemet infördes publi-
cerat ett antal kommentar- och referensmaterial som i större
eller mindre grad berör frågor som gäller bedömning och be-
tygssättning. En del gäller systemets mer grundläggande ut-
gångspunkter (”Lilla blomboken”), andra ger mer konkreta
exempel på hur man kan resonera vid betygssättningen (Betygs-
boken och Betygsboken 2) och ytterligare andra utgör kom-
mentarmaterial till specifika kursplaner och betygskriterier
(Grundskolan 2000).

Kommentarerna i det här materialet bygger på de tanke-
gångar som är presenterade i dessa och andra texter. Men de
kommer även att delvis bygga på tankar om lärande, kunnande
och bedömning som efterhand vunnit terräng under det sena
nittiotalet. Synen på kunskap och lärande är som alla mänsk-
liga tankefigurer stadd i ständig utveckling och ambitionen är
att det här materialet också ska spegla detta.

Innan frågorna från elever och lärare tas upp till diskussion
kommer en kort beskrivning att ges av kunskapsbedömningens
och betygssystemets utgångspunkter i vårt nuvarande skolsystem.
Någon utförlig beskrivning kan emellertid inte ges inom ramen
för det här materialet och framställningen blir därför med nöd-
vändighet något summarisk. Den första delen av textmaterialet
ska ses som kommentarer till de principer som ligger bakom
gällande bestämmelser.

Givetvis bygger materialet också på de förordningar och fö-
reskrifter som reglerar betygssättningen i skolan, det vill säga
Grundskoleförordningen, Gymnasieförordningen och För-
ordningen om kommunal vuxenutbildning, liksom på motsva-
rande läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94, och på enskilda föreskrif-
ter utgivna av Skolverket. De viktigaste bestämmelserna finns
bilagda i del tre. Den andra delen av texten har publicerats av
Skolverket som allmänna råd (SKOLFS 2001:15).

Den som finner innehållet i den inledande delen välbekant
kan med fördel gå direkt till avsnittet med elev- och lärarfrågor.
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Bedömning i skolan

Människor som möts bedömer varandra. Våra sinnen fångar
intryck och våra hjärnor bearbetar dem. Vi är sociala varelser
och därför är andra människor viktiga för oss. Vi bedömer dem.
Men det är också viktigt hur andra människor bedömer oss
själva. Vi gör ständigt bedömningar och är ständigt utsatta för
bedömningar.

I skolan möts många människor. Därmed bedömer många
människor varandra i skolan. Elever bedömer elever, elever
bedömer lärare, lärare bedömer elever och så vidare. När vi
gör bedömningar innebär det att vi värderar våra intryck i rela-
tion till någonting. Till föreställningar om vad som är rätt eller
fel, till uppfattningar om vad som är bra eller dåligt eller till
åsikter om vad som är vackert eller fult. I skolan handlar det
dock inte bara om de bedömningar vi alltid gör av varandra
när vi möts utan det handlar också om bedömningar av en sär-
skild karaktär.

Skolans uppdrag
Skolan har olika uppdrag av samhället. Skolan ska förmedla
det kulturarv och de grundläggande värden på vilka vårt sam-
hälle och vår kultur vilar. Det är värden som vi i Sverige är eniga
om och värden som Sverige ställt sig bakom genom att skriva
under internationella överenskommelser som till exempel FN:s
barnkonvention (se Överenskommet, Skolverket 1995).

Skolan ska också arbeta mot och uppfylla olika mål som finns
formulerade i de nationella dokument som styr skolans verk-
samhet. Det gäller läroplaner för olika skolformer, program-
mål för gymnasieskolan och mål att sträva mot och mål att
uppnå som finns för både grundskolan och gymnasieskolan.
Staten fastställer genom beslut i riksdag och regering de mål
som ska gälla för nationens skolsystem. Huvudmannen för sko-
lan, vanligen kommunen, har ansvar för att tillräckliga resur-
ser ställs till skolans förfogande. Och rektor, lärare och annan
skolpersonal har ansvaret för att de nationellt fastlagda målen
är ledstjärnor för arbetet.

Men skolan och främst lärarna måste också fortlöpande be-
döma om den enskilda eleven följer den väg som planerats och
når de mål som ska uppnås. Om så inte sker ska skolan tillsam-
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mans med elev och föräldrar ta reda på och bedöma vad som
behöver göras för att eleven ska kunna nå de uppsatta målen.
De bedömningar som skolan ska göra är således bestämda till
sin inriktning. De ska utgå från de nationellt fastställda målen
för utbildningen.

Det är också skolans skyldighet att skapa en sådan miljö och
ställa sådana resurser till förfogande att varje barn, elev eller
studerande kan utvecklas i sitt lärande på bästa möjliga sätt.
För elever som på grund av funktionshinder inte har samma
möjligheter som andra barn att nå vissa mål är det särskilt vik-
tigt att skolmiljön utformas på lämpligt sätt, att åtgärder sätts
in och att det klargörs hur arbetet mot de mål som ska uppnås
anpassas efter den enskilde elevens förutsättningar.

I de lägre åren i grundskolan är det främst fråga om bedöm-
ningar som syftar till att avgöra om eleven och undervisningen
är på rätt väg. Och om det arbete som skola tillsammans med
hemmet bedriver är det bästa möjliga för att varje barn ska
kunna nå de uppsatta målen.

I grundskolans senare år och i gymnasieskolan tillkommer
ytterligare att bedömningarna ska ligga till grund för betygs-
sättningen av eleven. Det innebär delvis bedömningar av ett
annat slag och med ett annat syfte. Då ska läraren inte bara
bedöma om målen är uppfyllda eller inte utan även kvaliteten
på måluppfyllelsen. För att stödja lärarna i det arbetet finns
betygskriterier utformade. Kriterierna ska underlätta för den
betygssättande läraren eller arbetslaget att avgöra om eleven i
sina prestationer och med sina resultat visar kännetecknen på
den kvalitet i kunnandet som ger ett visst betyg. Även vid denna
bedömning är det viktigt att hänsyn tas till de speciella förut-
sättningar som gäller för elever med funktionshinder.

Betyg är ofta viktiga för elever. De kan avgöra om Patrik ska
komma in på något av gymnasieskolans nationella eller special-
utformade program, eller om han blir hänvisad till det indivi-
duella programmet. De kan avgöra om Jessica ska kunna bli
frisör som hon så gärna önskar, eller kanske läkare, dataingenjör
eller något annat som kräver särskild gymnasieutbildning. El-
ler de kan, i de kommuner där intagningen till olika gymnasie-
skolor styrs av betygens meritvärde, avgöra vid vilken skola man
har möjlighet att gå. För gymnasieskolans del har betygen på
motsvarande sätt stor betydelse för vilka högskoleutbildningar
en elev har möjlighet att välja. Betygen är således viktiga för
den enskilda eleven, främst genom att de används för urval till
andra utbildningsformer.
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Skolans förändring
Under 1990-talet genomgick det svenska skolväsendet om-
välvande förändringar. Skolan kommunaliserades. Arbetstids-
avtal förändrades. Den tidigare i huvudsak regelstyrda skolan
övergick till att bli målstyrd. Gymnasieskolan gjordes treårig
för samtliga och program infördes i stället för linjer.

Även betygssystemet förändrades i grunden. Vi lämnade ett
grupprelaterat system där elevernas betyg baserades på jämfö-
relser med vad andra elever i samma ämne presterade. Vi in-
förde ett målrelaterat system där prestationerna skulle betyg-
sättas efter hur väl de uppfyllde de mål och kriterier som fast-
ställts för kursen eller ämnet. I stället för att de högsta betygen
bara kunde tilldelas en viss procentuell andel av eleverna kan
nu, i princip, alla elever få de högsta betygen. Ingen behöver
således känna att betygen inte räcker till.

Alla dessa förändringar innebar sammantaget ett grundläg-
gande systemskifte. Det är då knappast förvånande att det tagit
tid för alla nya tankegångar att få genomslag. Olika studier,
t.ex. den nationella kvalitetsgranskningen 2000, tyder också på
att stat och kommun underskattat svårigheterna med att ge-
nomföra det beslutade systemskiftet.

Samtidigt som skolan som system förändrats i grunden har
det pågått och pågår en fortlöpande och allt snabbare föränd-
ring av det övriga samhället. De svårigheter som den svenska
skolan brottats med under de senaste åren beror inte enbart
på de förändringar som skett inom det svenska skolsystemet.
De beror också på det omgivande samhällets förändring.
Förändringstakten i det moderna (eller postmoderna) samhäl-
let är så snabb att skolan som institution har svårt att hinna
med.

Skolans svårigheter är således ingen unik svensk företeelse
utan bilden är likartad i hela västvärlden. I Frankrike, USA,
Argentina och många andra länder står man inför samma ut-
maningar som vi i Sverige. Eleverna vill inte välja de utbild-
ningar samhället anser viktiga, t.ex. naturvetenskap och tek-
nik. Kursplaner blir på kort tid inaktuella och måste förnyas i
allt snabbare takt. Systemen hinner aldrig ”sätta sig” innan nästa
förändring är på väg. IT och media gör ungdomskulturen in-
ternationell och snabbföränderlig. Ungdomsgenerationen värl-
den över har ofta mer gemensamt med varandra än med de
äldre generationerna, och så vidare.

Den snabba förändringstakten i det nutida samhället och i
skolan innebär i många fall påfrestningar på dem som verkar
inom skolan. Många kan känna sig pressade av olika krav och
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det är då lätt att uppleva sig som misslyckad. Det är emellertid
viktigt att upplevda svårigheter sätts in i ett större sammanhang
och ses som allmänna och generella samhälleliga problem, inte
som personliga och individuella.

Kunskap och lärande
Vad är kunskap? Hur uppstår kunskap? Hur skapas kunskap i
samhället? Hur skapas kunskap hos individen? Hur överförs
kunskap mellan individer, och mellan samhället och individen?

Detta är frågor som människor i alla tider brottats med. Kun-
skap kan indelas på många sätt och definieras från olika utgångs-
punkter. Den kunskapssyn som präglar skolans nuvarande styr-
dokument utgår ifrån att kunskap är något som människor kon-
struerar. Den samlade mänskliga kunskapen, även den veten-
skapliga, ses som något som människan skapar för att ge me-
ning åt sina iakttagelser av omvärlden och åt alla intryck som
våra sinnen förser hjärnan med. Vi försöker förstå, förklara och
ge mening åt de fenomen vi registrerar i vår omgivning.

Det som är utmärkande för människan är förmågan att han-
tera stora mängder information och att reflektera över den egna
förståelsen av det hon ser och hör. Det är också utmärkande för
människan att vi, när våra sinnen inte är tillräckliga, kan skapa
verktyg och instrument som gör det möjligt för oss att motta
även sådan information som vi inte direkt kan registrera med
våra sinnen. Vi har därtill en unik förmåga att skapa verktyg för
att påverka vår omgivning, på gott och ont. Vi har slutligen en
alldeles speciell förmåga att tolka ljudramsor och teckenföljder,
dvs. vi har ett talspråk och ett skriftspråk. Alla dessa förmågor
kan knytas till olika men samverkande kunskapsformer.

Kunskap är dock inte oomstridd. Det gäller den vardagliga
kunskapen såväl som den vetenskapliga. I det vardagliga livet
finns en mängd uppfattningar om hur saker och ting förhåller
sig. Där finns inga strikta metoder för hur man avgör om kun-
skap är konstruerad på ett systematiskt och stringent sätt. Det
gör det däremot när det gäller den vetenskapligt konstruerade
kunskapen. Det är det som gör vetenskaplig kunskap veten-
skaplig.

Men även inom den vetenskapliga kunskapen uppstår från
tid till annan motsättningar som gör att vissa grundläggande
teorier och antaganden får överges. Det sker så kallade para-
digmskiften.

Den kollektiva kunskapen, antingen den är vardaglig eller
vetenskaplig, ses alltså med detta synsätt som en mänsklig kon-
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struktion som är sanktionerad av det rådande samhället. För
den vetenskapligt konstruerade kunskapens del gäller att den
ska vara accepterad och godkänd av vetenskapssamhället. I vår
tid har denna kunskapsform hög status.

Den kollektiva kunskapen kan således ses som en social kon-
struktion. Även när det gäller synen på individens lärande och
på individens sätt att skapa kunskap är den dominerande sy-
nen idag att detta sker i ett samspel mellan individen och om-
givningen. Individen konstruerar med andra ord sin kunskap i
samverkan med och som en del av sin omgivning, men också
genom att förhålla sig till innehållet i det som lärs. Lärandet är
alltså situationsbundet och bygger på att hela individen ingår i
ett socialt sammanhang där information förmedlas och bear-
betas individuellt och kollektivt på ett sådant sätt att mening
skapas och kunskap uppstår. Den enskilda människans kun-
skapsutveckling, kunskapskonstruktion eller lärande ses såle-
des som en aktiv individuell och social process som involverar
såväl individen som individens samspel med sin omgivning.

Säljö (2000) uttrycker sig på följande sätt (s. 232):
Interaktion och kommunikation är således centrala för att förstå
lärande och utveckling på såväl kollektiv som individuell nivå.
Det är genom socialt samspel som vi kommer i kontakt med om-
världen och blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är
framträdande i vår kulturella omgivning.

Kunskapen har dock inte enbart en teoretisk dimension. Man
kan också tala om kunskap som behövs för att utföra hand-
lingar, t.ex. i praktiskt arbete, och om kunskap som behövs för
att vi ska förstå varandra som människor. I det första fallet kan
det handla om ”kunskap i handling” eller ”kunskap för utfö-
rande”, i det andra om ”tyst kunskap” eller ”förtrogenhetskun-
skap”. Men dessa olika sätt att se på kunskap är i sig själv kon-
struktioner. Ingen människa ägnar sig ensidigt åt bara det ena
eller det andra. Kunskap i handling innefattar givetvis tänkande.

Enligt Säljö (a.a.) kan man i själva verket hävda att allt läran-
de sker genom handling i någon form av praktik. Vårt tänkande
och vårt lärande ses som oskiljaktigt från vårt handlande och
vårt användande av olika hjälpmedel eller verktyg. Vår uppfatt-
ning av omvärlden förmedlas eller medieras till oss genom olika
artefakter eller hjälpmedel varav språket är det viktigaste.

Hur kan man då beskriva kunskapen och kunskapens for-
mer ur ett utbildningsperspektiv? Ett antal olika beskrivningar
eller taxonomier har konstruerats för att göra kunskapsbe-
greppet mer hanterligt. Det tidigare mest kända i skolsamman-
hang, i varje fall för de som fick sin lärarutbildning på 1970-
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talet, var kanske ”Blooms taxonomi”. Där beskrevs olika kun-
skapsformer som en trappa med ett antal steg som går från en
lägsta nivå med ”faktakunskaper” och ”minneskunskaper” till
en högsta som innebär ”syntes” och ”värdering”. Kunskapsut-
vecklingen ses i en sådan modell som hierarkisk.

I Skola för bildning, den utredning som låg till grund för Lpo
94 och Lpf 94, talas i stället om fyra olika kunskapsformer, de
fyra f:en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Ytterli-
gare modeller för kunskapens former finns.

Det som numera ses som problem med denna typ av upp-
delningar är att de ofta tolkas som att individens lärande sker i
en viss ordning eller i olika former. Den i dag gängse synen
inom pedagogisk forskning är att lärande sker på alla nivåer
eller i alla former samtidigt.

Blooms taxonomi, de fyra f:en eller andra liknande beskriv-
ningar kan emellertid ses som olika sätt att se på hur kunskap
kan organiseras eller struktureras i en undervisningssituation.
De bör alltså – om de ska användas – ses som hjälpmedel för att
organisera undervisningsprocessen, inte som modeller för att
beskriva individens lärandeprocess.

Den förändrade synen på hur kunnande utvecklas har kon-
sekvenser för hur kunskap betraktas i undervisningen. Efter-
som olika kunskapsformer inte anses förekomma i hierarkisk
ordning eller som separata delar av kunskapen betonas bety-
delsen av helhet, sammanhang och mening. Det betyder att
synen på kunskap och lärande förskjutits från ett i huvudsak
atomistiskt synsätt till ett mer holistiskt. Från att se kunskap
och lärande som ett samlande av enskilda kunskapsdelar till
att se kunnande som något den lärande utvecklar i menings-
full samverkan med sin omgivning och sina tidigare kunska-
per. Mening och sammanhang ses som mer än, och kvalitativt
skilt från, summan av enskilda kunskapsdelar.

Synen på kunskap och lärande har givetvis betydelse för hur
undervisningen organiseras. Men den har också betydelse för
bedömningen av lärandet och kunnandet, för vad som bedöms,
för hur bedömningsunderlaget samlas in och vilket bedöm-
ningsunderlag som används.

Bedömning som del av lärandet
Bedömningar behöver ständigt göras för att utvärdera om lär-
ande sker och om det sker mot de mål som satts upp. Men
bedömning kan inte ses fristående från synen på kunskap och
synen på lärande. Sättet att göra bedömningar av elevers kun-
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skapsinhämtande samspelar med och påverkas av den kunskaps-
syn som råder. Samtidigt påverkar också sättet att samla in un-
derlag för bedömning den syn på kunskap som kommer att
råda i klassrummet.

Om man ser kunskap och lärande som samlandet av enskilda
kunskapselement så innebär bedömning att summera hur
många kunskapselement eleven har tillägnat sig. Bedömningen
är då kvantitativt inriktad och det gäller att besvara så många
frågor som möjligt. Flervalsfrågor med rätt och fel som enda
alternativ är typiska bedömningsunderlag för en sådan
atomiserad kunskapssyn.

Denna typ av bedömnings- eller utvärderingsinstrument kan
ses som en ytterlighet. I Sverige har vi aldrig till fullo accepte-
rat detta sätt att pröva kunskaper även om det funnits bety-
dande inslag av sådant tänkande under 1960- och 70-talen. Dock
finns det på många håll fortfarande en stor tilltro till denna typ
av prov och de är inte ovanliga i skolan.

Med den syn på lärande som präglar dagens läro- och kurs-
planer krävs det emellertid andra underlag för bedömning.
Läraren måste på ett mer aktivt sätt skaffa sig det behövliga
underlaget genom observationer, samtal, elevarbeten, projekt-
arbeten, grupparbeten och genom enskilda uppgifter med syfte
att pröva specifika delar av den aktuella kunskapen.

Det är också viktigt att eleverna som ett led i sitt lärande upp-
muntras till och övas att själva bedöma sina kunskaper och sitt
lärande, och också att bedöma värdet av och meningen med
kunskaperna. Lärandet ska inte ses som något man bara gör
för att få bra resultat på prov. Målet ska vara att kunskap är
något som upplevs som meningsfullt i sig själv. Kunskapen ska
ha ett egenvärde, inte bara ett bytesvärde.

Det ingår alltså i lärarens professionella kompetens att göra
individuella bedömningar av elevers kunskapsutveckling på ett
sådant sätt att varje enskild elevs individuella behov framträ-
der. Eleven måste också ses som en hel och odelbar människa
som lever sitt liv i många miljöer av betydelse för livet i och
utanför skolan. För att befrämja lärandet måste varje elev be-
dömas utifrån sina inre och yttre förutsättningar och lärande-
miljön måste anpassas efter varje individs specifika behov.

Bedömning handlar således idag om något mer än att rang-
ordna elever efter poäng på olika prov. Den syftar till att kunna
identifiera enskilda elevers kunskapskvaliteter för att på bästa
sätt kunna beskriva starka och svaga sidor. Bedömningen syftar
vidare till att så tydligt som möjligt kunna informera elev och
vårdnadshavare om hur det går för eleven i skolan och till att ge
ett bra underlag för att planera för elevens fortsatta utveckling.

Grundskoleförordningen,
7 kap. Betyg m.m.
2 § Läraren skall fortlöpande
informera eleven och elevens
vårdnadshavare om elevens
skolgång. Minst en gång varje
termin skall läraren, eleven
och elevens vårdnadshavare
samtala om hur elevens kun-
skapsutveckling och sociala
utveckling bäst kan stödjas
(utvecklingssamtal).

På begäran av en elevs vård-
nadshavare skall läraren som
ett komplement till utveck-
lingssamtalet lämna skriftlig
information om elevens skol-
gång. Sådan information får
dock inte ha karaktären av
betyg.

Utvecklingssamtal skall i
vissa fall resultera i ett sådant
åtgärdsprogram som avses i 5
kap. 1 §. Förordning (1999:
683).
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Resultaten av de olika bedömningarna och annan informa-
tion ska förmedlas till elever och föräldrar via utvecklingssamtal.
Sådana samtal ska genomföras minst en gång per termin. Detta
gäller sedan länge för grundskolan (grundskoleförordningen
7 kap. 2§). Sedan hösten 2000 ska utvecklingssamtal även ge-
nomföras i gymnasieskolan (förordning 2000:219).

Utvecklingssamtalen har inte enbart ett informerande syfte.
De ska vara framåtblickande och ses som en gemensam plane-
ring av vad som behöver göras för att eleven på ett så bra sätt
som möjligt ska kunna utvecklas i riktning mot att uppnå såväl
skolans mål som de mål som formulerats i elevens studieplan.

Skolverket har för övrigt våren 2001 gett ut kommentarer
med titeln Utvecklingssamtal och skriftlig information. Där finns
mer att läsa om utvecklingssamtal.

Bedömning för betygssättning
De som levt i skolans värld under 1900-talets andra del har
upplevt tre olika betygssystem. Det system med absoluta betyg
som fanns fram till 1960-talet utgick från att det existerade en
absolut och säker kunskap som skulle föras över till lärjung-
arna. Betygssättningen utgick från att elevernas kunskaper
skulle jämföras med de kunskaper som angavs i kursplanen.

Under 1960-talet infördes det relativa eller, som det ibland
kallas, det grupprelaterade betygssystemet. Det hade som främ-
sta syfte att på ett systematiskt och tillförlitligt sätt rangordna
elever. Syftet var att skapa ett betygssystem anpassat för urval
till högre studier. De grupprelaterade betygen talar alltså om
hur en individs kunskaper förhåller sig till andra individers inom
samma ämne. Däremot anger sådana betyg inte på något tyd-
ligt sätt vilka kunskaper en elev har.

Synen på kunskap och inlärning förändrades under 1970-
talet. Den gick i riktning mot att individens kunskapsutveckling
sågs som en process där elevens förändrade sätt att uppfatta
omvärlden betonades. Inlärning leder enligt en sådan teori-
bildning till kvalitativa förändringar i tänkandet vilket kan ses
som uttryck för kognitiv och personlig utveckling.

Inlärning har av tradition till övervägande del studerats som en-
bart ett kvantitativt fenomen; frågorna har oftast gällt under vilka
betingelser man lär sig mest och hur mängden av det som har
lärts är relaterad till mängden av övning (repetitioner) och dess
fördelning i tiden. När det gäller kognitiv utveckling, har man
dock lättare insett att den inte i första hand innebär en kvantita-
tiv tillväxt av kunskap (dvs. mer och mer av samma sak), utan att

Gymnasieförordningen,
7 kap. Betyg m.m.
19 § Minst en gång per termin
skall rektorn se till att eleven
ges en samlad information
om elevens kunskapsutveck-
ling och studiesituation (ut-
vecklingssamtal). Utvecklings-
samtalet skall genomföras
med den individuella studie-
planen som grund. I fråga om
elever som inte fyllt 18 år och
inte heller ingått äktenskap
skall även vårdnadshavarna få
sådan information som avses
i första stycket. Förordning
(2000:219).
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det snarast rör sig om kvalitativa förändringar i sättet att uppfatta
omvärlden. (Marton et al, 1977, s. 161.)

Denna syn på lärande innebär att andra kvaliteter än faktain-
lärande lyfts fram. Att se och förstå sammanhang och princi-
per blir viktiga aspekter av kunnandet. I analogi med detta syn-
sätt förordas tematiska studier med samverkan mellan ämnen i
stället för snäva ämnesstudier.

Även kvaliteter som handlande, initiativtagande, social kom-
petens och ansvarstagande för de egna studierna värderas nu-
mera högre än memorerandet av fakta. Denna kvalitativa kun-
skapssyn är en del av den teoretiska grunden för det 1994 in-
förda mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet kan som ti-
digare nämnts, i jämförelse med det grupprelaterade, ge bättre
information om elevers kunskapsutveckling och kunskapsprofil
genom att betygen är relaterade till angivna kunskapskvaliteter.

Kunskapsbedömningen i ett mål- och kunskapsrelaterat be-
tygssystem blir dock annorlunda till sin karaktär. Det är inte
som i det grupprelaterade systemet tillräckligt att rangordna
eleverna efter en skala, till exempel med hjälp av provpoäng. I
det sistnämnda systemet är det ointressant hur poängen erhålls,
det vill säga vilka uppgifter eleven löst. Det är poängsumman
som är viktig. Det grupprelaterade systemet är därmed kom-
pensatoriskt genom att goda kunskaper inom ett område vä-
ger upp brister inom ett annat. Några specifika kunskapskvali-
teter anges inte som krav för att bli godkänd. Det är poäng-
summan som är avgörande och systemet är på det sättet enkelt
att hantera.

I det målrelaterade system vi nu tillämpar måste elevernas
kunskaper i stället bedömas i relation till specificerade kun-
skapskvaliteter i form av mål och kriterier. Huvudregeln är att
alla mål och kriterier ska uppfyllas och systemet är därmed inte
kompensatoriskt. Ett undantag från denna regel är dock den
föreskrift som medger att en god måluppfyllelse i vissa avseen-
den kan kompensera för en bristande måluppfyllelse i andra
då det gäller de högre betygen (se § 3 i SKOLFS 2000:141).
Genom att elevens kunskaper ska relateras till verbalt formule-
rade mål och kriterier ställer det målrelaterade systemet helt
annorlunda krav vid betygssättningen än det relativa betygs-
systemet. Elevens prestationer ska ställas i relation till i mål och
kriterier beskrivna kunskapskvaliteter.

Jämförelsen av olika elevers resultat blir inte heller lika enkel
i det målrelaterade systemet. Det är lättare att jämföra prov-
poäng än att jämföra kunskapsprofiler formulerade som en

Grundskoleförordningen,
7 kap. Betyg m.m.
8 § När betyg sätts efter det att
ett ämne eller ett ämnesblock
har avslutats, skall betyget be-
stämmas med hjälp av

1. de mål som eleverna en-
ligt kursplanerna skall ha upp-
nått i grundskolan, och

2. de betygskriterier som
har fastställts för ämnena och
ämnesblocken.

Betyget Godkänd skall mot-
svara de mål som eleverna en-
ligt kursplanerna skall ha
uppnått i ämnena i slutet av
det nionde skolåret. Statens
skolverk skall fastställa betygs-
kriterier för betygen Väl god-
känd och Mycket väl god-
känd. Betygskriterierna skall
precisera vilka kunskaper en-
ligt kursplanerna som krävs
för respektive betyg.

Om det finns särskilda skäl
får läraren vid betygssättning-
en bortse från enstaka mål
som eleven skall ha uppnått i
slutet av det nionde skolåret.
Med särskilda skäl avses funk-
tionshinder eller andra lik-
nande personliga förhållan-
den som inte är av tillfällig
natur och som utgör ett direkt
hinder för att eleven skall
kunna nå ett visst mål. Förord-
ning (2000: 667).
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uppsättning kvalitetskriterier. När det däremot gäller att tala
om vilka kunskaper en elev har säger en kunskapsprofil mer
än en provpoäng. Ett betyg i ett målrelaterat system anger att
alla elever med detta betyg visat vissa angivna kvaliteter i kun-
nandet.

Samtidigt kan emellertid inte de olika kvalitetskriterier som
ligger till grund för betyget bli alltför detaljerade. Det skulle
strida mot principen om det lokala frirummet.

I Grundskola för bildning formulerades bedömningens di-
lemma på följande sätt:

De kvaliteter i elevernas kunnande som eftersträvas låter sig dock
inte enkelt beskrivas eller formuleras – och än mindre mätas. Detta
är något av en paradox: den strävan efter resultatkontroll som
uttrycks genom kravet på att kriterier för de olika betygsstegen
ska formuleras, kan motverka sitt eget syfte om den leder till allt-
för exakta och detaljerade anvisningar för betygssättningen. Allt-
för detaljerade anvisningar skulle dessutom minska utrymmet för
lärarnas professionella omdöme såväl vad gäller undervisningens
utformning som bedömningen av elevernas kunskaper.” (s. 16).

Ett sätt att försöka lösa detta dilemma är att fastställa nationella
kriterier som preciserar ”art” och ”grad” av kunskap för olika
betygssteg. Detta beskrivs närmare i nästa avsnitt.

Läroplanen för den obligatoriska skolan anger mål och rikt-
linjer både för bedömning och för betygssättning (Lpo 94, av-
snitt 2.7). Avsnittet inleds med några definitioner:

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de
kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne. Som
stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika
kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respek-
tive kursplan.

Denna text kompletteras med två Mål att sträva mot:
Skolan skall sträva mot att varje elev
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och sina studie-

resultat och
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen

och andras bedömning i relation till de egna arbetspresta-
tionerna och förutsättningarna.

Motsvarande formuleringar finns i läroplanen för de frivilliga
skolformerna (Lpf 94).

Betygssättning är en svår och grannlaga uppgift. Läraren är
skyldig att sätta betyg och ett betyg kan med de regler som gäl-
ler 2001 inte överklagas. Läraren har alltså av staten ålagts skyl-
digheten att bedöma och betygssätta den elev som ingår i lära-
rens undervisningsgrupp. Därmed har läraren makt.

Lpf 94 2.5
Bedömning och betyg
Läraren skall
• fortlöpande ge varje elev in-
formation om elevens utveck-
lingsbehov och framgångar i
studierna
– – –
• redovisa för eleverna på vilka
grunder betygsättning sker
– – –
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Samtidigt åligger det läraren att använda denna makt på ett
professionellt och omdömesgillt sätt. I en relation där makten
är ojämnt fördelad finns dock alltid en risk att den part som är
i underläge känner sig förfördelad. För att motverka detta be-
tonar läroplanerna lärarens skyldighet att så tydligt som möj-
ligt klargöra på vilka grunder han eller hon gör sin bedöm-
ning.

Läroplanen betonar också betydelsen av att läraren fort-
löpande bedömer studieresultaten under utbildningens gång,
det som ibland kallas formativ utvärdering. I läroplanen fast-
ställs vidare att läraren vid betygssättningen, det vill säga vid en
sammanfattande eller summativ utvärdering, ska ”utnyttja all
tillgänglig information om elevernas kunskaper i förhållande
till kraven i kursplanen”. Vidare sägs att läraren ska ”göra en
allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kur-
sen”. Betygskriterierna ska vara stöd för båda dessa typer av
utvärdering, men är avgörande för den summativa.

När det gäller vilka betyg som ska finnas bestämde riksdagen
1993 för grundskolans del att betyg endast ska sättas i år 8 och
9 och att tre betygsteg ska finnas: Godkänd (G), Väl godkänd
(VG) och Mycket väl godkänd (MVG). Om eleven inte uppfyl-
ler målen i ett ämne sätts inget betyg. Mål att uppnå ses som
kriterier för betyget Godkänd, medan det för övriga betyg finns
särskilda kriterier. För gymnasieskolans del finns även betyget
IG för de elever som inte uppnått målen enligt kriterier för
minst betyget G.

Ursprungligen fanns inga nationella kriterier för betyget
MVG. År 2000 infördes reviderade kursplaner och betygs-
kriterier för både grundskolan och gymnasieskolan. I dessa
ingår även nationella kriterier för betyget MVG.

Grundskoleförordningen,
7 kap. Betyg m.m.
§5–§ 9

Gymnasieförordningen,
7 kap. Betyg m.m.
§ 2
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Betygssättningens
utgångspunkter

Mål och kriterier
I grundskolan finns ämnen. I gymnasieskolan består ämnen av
en eller flera kurser. För varje ämne i grundskolan och för varje
kurs i gymnasieskolan finns olika mål. Mål att uppnå anger det
minimum av kunskaper en elev ska ha uppnått under den tid
som studierna i ämnet eller kursen omfattar.

I dagligt tal säger vi att eleven tillägnar sig ”mer” kunskap eller
blir kunnigare. I detta mer ingår såväl bredd som djup i tänkan-
det och kunnandet. Det kan till exempel gälla ökad förmåga att
utföra handlingar (hantera verktyg, utföra mätningar, planera
arbeten etc.) eller ökad förståelse av olika företeelser i samhället
eller naturen. Eleven lär sig att behärska ett kunskapsområde
bättre, att se på fenomen med andra ögon och att förstå och
hantera omvärlden på ett annorlunda och mer kvalificerat sätt.
Den inriktning undervisningen ska ha för att denna kunskaps-
utveckling ska äga rum anges i kursplanens olika texter.

Dessa texter ställer krav på den som anordnar utbildningen,
vanligen kommunen, att ge tillräckliga förutsättningar för att
den ska leda mot målen. Kursplanerna ställer dessutom krav
på skolan och läraren att genomföra en undervisning med den
angivna inriktningen.

Som stöd till kommuner, skolor och lärare vid planering och
genomförande av sina uppdrag finns i kursplanen avsnitten
Ämnets syfte och roll i utbildningen och Mål att sträva mot. Väsent-
liga tankegångar inom ämnet och viktiga kunskapsområden
diskuteras dessutom under rubriken Ämnets karaktär och upp-
byggnad. För ämnen i gymnasieskolan fyller avsnitten Ämnets
karaktär ... och Mål för kursen en liknande uppgift. Mål att uppnå
gäller i gymnasieskolan för kurser.

Kursplanens texter anger den önskvärda riktningen för elev-
ens kunskapsutveckling och utgör samtidigt en sammanhål-
lande ram för ämnet. Texterna anger också sammantaget vad
som är mest väsentligt i ämnet, dess kärna, dess väsentliga eller
bärande principer, dess teorier, frågeställningar eller huvud-
sakliga innehåll. I vissa fall anges även några väsentliga former
för lärandet inom ämnet. De delar av ämnet som kursplanernas
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syftes- och måltexter betonar och som ska vara grund för under-
visningens planering och genomförande är också de delar som
betygskriterierna vill fånga in.

Under läroprocessens gång, och särskilt när den lider mot
sitt slut, ska läraren fastställa och bedöma resultatet, det vill
säga avgöra hur väl elevens kunskaper överensstämmer med
målen. För att detta ska ske på ett enhetligt sätt finns natio-
nella betygskriterier. Målen för ett ämne eller en kurs anger
vad eleverna ska kunna. Betygskriterierna beskriver och preci-
serar de kunskapskvaliteter som gäller för respektive betyg.
Kriterierna finns som stöd för bedömningsprocessen men för-
utsätter att denna process sker i samverkan mellan olika lärare.

Betygskriterierna måste självfallet alltid läsas och tolkas i rela-
tion till målen för utbildningen och de kunskapskrav som de
uttrycker. Men relationen mellan mål och kriterier kommer
alltid att vara ett dilemma. De nationella mål som utformats
för såväl grundskola som gymnasieskola uttrycker en hög am-
bitionsnivå och syftar till att höja utbildningens kvalitet. De
nationella kriterierna för de olika betygsstegen konkretiserar
målen – det ligger i själva idén med kriterier. Men därmed finns
också risk för att kriterierna uppfattas och används som mål
för undervisningen. Det kan leda till en inte önskvärd insnäv-
ning och begränsning av målen för undervisningen.

Betygskriterierna beskriver och definierar de kvaliteter i mål-
uppfyllelsen som ger olika betyg. Men vilket är då förhållandet
mellan begreppen kvalitet och kriterium?

Kvalitet och kriterium
Begreppet kvalitet förekommer i många sammanhang och det
kan vara på sin plats att försöka precisera det. Begreppet har av
tradition två olika betydelser även om denna distinktion håller
på att suddas ut i det svenska språket. Dels har ordet betydel-
sen värde ’kvalitet’, dels sort eller egenskap ’kvalité’ (Wessén,
Våra ord, 1996). I den senaste ordboken över det svenska språ-
ket diskuteras tre olika innebörder av ordet kvalitet: 1. ”grad av
goda egenskaper” (ofta i formen kvalité), 2. materialtyp hos
tyg e.d. (även här ofta formen kvalité), 3. ”inre egenskaper sär-
skilt hos person t.ex. personliga kvaliteter” (Nationalencyklope-
dins ordbok, 1996).

Användningen av kvalitet som begrepp för att ange krav på
kunskaper har således en dubbel innebörd: kvalitet står både
för en artskillnad (sort) och en gradskillnad (värde, halt, lödig-
het). Det är inte möjligt och antagligen inte heller önskvärt att
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upprätthålla olika skrivsätt för de olika slagen av kvalitet utan
en gemensam stavning tillämpas i den här texten.

Wessén definierar kriterium som ’kännetecken’, ’bevis’ (och
härleder ordet till det grekiska krite’rion, som översätts med
’prövosten’). Definitionen i Nationalencyklopedins ordbok är
utförligare: ”(avgörande) kännetecken som används för att fast-
ställa (någots) tillhörighet till (viss) typ av företeelse”. Som ex-
empel anges bland annat ”formella kriterier”. Med kriterier
avses i betygssammanhang således kännetecken, särdrag eller
särskilda egenskaper som visar arten eller graden av kunskaps-
kvalitet för respektive betygssteg.

Det nationella stödet för den mål- och kunskapsrelaterade
betygssättningen består i att utforma kännetecken – kriterier –
för olika kvaliteter. Bedömningen avser således ett antal känne-
tecken på olika kvaliteter i kunnandet. Det ska till exempel
inte vara möjligt att skaffa sig ett högt betyg endast genom att
behärska en stor mängd stoff. Faktamemorering måste kom-
pletteras med andra kvaliteter. Det är dessa olika kvaliteter som
i form av betygskriterier relateras till olika betygssteg.

Det går naturligtvis inte att bortse från att det i vissa kvalite-
ter också finns en kvantitativ dimension. Om man ska köpa en
ryamatta kan man titta på flera olika typer av kvaliteter såsom
materialet i mattan, färg, mönster, men också t.ex. på antalet
knutar per kvadratcentimeter. En av kvaliteterna har alltså en
kvantitativ dimension. Kvantitet kan ses som en kvalitet bland
andra kvaliteter. Det omvända gäller däremot inte. Materialet i
mattan kan inte ses som en kvantitet. Ull är ull och silke är
silke hur man än räknar. Kvalitet är med andra ord överord-
nad kvantitet.

Det är elevens ansvar att visa sina kunskaper och lärarens att
skapa förutsättningar för detta. Om eleven inte visar sitt kun-
nande har läraren ingenting att bedöma. Lärarens bedömning
kan alltså bara utgå från vad eleven visar. Sedan är det lärarens
ansvar att avgöra de visade kunskapernas kvalitet.

Eleven kan visa sitt kunnande på många sätt, verbalt, i bild, via
video eller i någon form av handling. För att tydligt tala om på
vilket sätt läraren kan se att en elev visar en viss kvalitet i sitt
kunnande är kriterierna skrivna i presensform. Elevens kun-
nande måste på något sätt kommuniceras till eller tydliggöras
för den bedömande läraren. Detta krav på visade kunskaper inne-
bär att hjälpverb som ”kunna” reserverats för målformuleringar.
Målen anger således vad eleven ska kunna medan kriterierna
ska användas för att bedöma de kvaliteter eleverna visar.
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Kriterierna för ett betyg anger kvaliteter som till sin art eller
grad är annorlunda än de kvaliteter som gäller för ett annat
betyg. Artskillnaden kan uttryckas som ett ’språng’ i kvaliteter.
En mattas mönster är artskilt från det material den är gjord av.
I betygshänseende betyder artskillnad helt annorlunda kvalite-
ter än vad som gäller för ett annat betyg. Skillnaden mellan att
beskriva ett skeende och att analysera orsakerna till skeendet
kan ses som uttryck för artskilda kvaliteter.

Gradskillnaden kan preciseras med hjälp av kriterier för att
exempelvis ange djupare eller bredare kunskaper inom samma
art av kvalitet. Antalet knutar i en matta är en gradskillnad.
Antalet kan variera kontinuerligt men det är en variation inom
samma art av kvalitet. I skolan kan det ses som en gradskillnad
inom samma kvalitet om en elev kan placera 10 europeiska
städer i rätt land medan en annan kan placera 20. Eller om en
elev ger ett referat med få detaljer medan en annan ger ett
referat med många detaljer.

Även inom en kvalitet som ”analys av ett historiskt skeende”
kan det givetvis finnas gradskillnader. En analys kan vara grun-
dare eller djupare, eller mer eller mindre nyanserad. Och na-
turligtvis är inte alltid gränserna mellan artskillnad och grad-
skillnad uppenbara och lätta att precisera. De måste som så
mycket annat i vårt nuvarande system fastställas i samverkan
mellan inblandade lärarlag, lärare och elever.

I vårt nuvarande betygssystem uttrycker inte relationerna
mellan G, VG och MVG en linjär progression. Det är således
inte meningsfullt att tala om avstånd mellan betygsstegen ef-
tersom den bakomliggande principen är att skillnaderna har
sin grund i kvalitativa olikheter och inte i olika positioner på
någon form av avståndsskala. Inte heller är det meningsfullt
att tala om att det är lika långt mellan G och VG som mellan
VG och MVG.

Däremot kan man säga att det finns en värdehierarki i bety-
gen. VG-kvaliteter är mer värda än G-kvaliteter därför att de
förutom att innefatta G-kvaliteterna också innefattar ytterligare
kvaliteter. Dessa ytterligare kvaliteter representerar kunnande
som ses som mer kvalificerat än det som krävs för betyget G.
Motsvarande gäller för MVG-kvaliteterna som representerar det
mest kvalificerade kunnandet.

Att betygen sedan vid meritvärdering tilldelas numeriska vär-
den (G = 10 osv.) på en kvantitativ skala har andra orsaker och
ska inte ses som en konsekvens av de definierade kunskaps-
kvaliteterna för de olika betygen.

Gymnasieförordningen,
6 kap. Elever
4 § …Meritvärdet utgörs av
summan av betygsvärdena för
de 16 bästa betygen i elevens
slutbetyg. Betygsvärdet fast-
ställs enligt nedan

Betyg Betygsvärde

MVG 20
VG 15
G 10
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Det måste i det system vi har finnas en balans mellan mål
som är öppna till sin form och kriterier som kan trygga likvär-
diga bedömningar. Texterna i kriterierna kan dock inte vara så
precist formulerade att likvärdighet kan nås endast genom
dessa. Det skulle göra systemet för stelt och strida mot andra
grundläggande principer i det nuvarande systemet. Likvärdig-
het i tolkningarna av kriterier kan därmed endast uppnås ge-
nom skolans aktörer själva, genom professionella samtal mel-
lan dem som planerar och genomför undervisningen, och som
bedömer elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Det
är därför nödvändigt att lärarkollektivet ges möjligheter till
professionella möten på såväl lokal som regional och nationell
nivå.

Frirummet och den lokala tolkningen
Såväl mål som betygskriterier är utformade mot bakgrund av
det ansvarssystem som riksdagen beslutade 1991. En av utgångs-
punkterna är principen om ”deltagande målstyrning”. Inom
ramen för det som staten bestämt om utbildningen är tanken
att skolan, lärarlaget och eleverna lokalt ska tolka och över-
sätta de mål som formulerats nationellt.

Det som bestämts nationellt i målen är vilka kvaliteter som
undervisningen ska sträva mot. Innehåll och arbetsmetoder,
det vill säga hur målen ska nås, bestäms däremot lokalt. Samma
princip ligger bakom de nationella betygskriterierna. De har
formulerats så att de ska vara ett stöd för bedömningen av en
elevs kunskaper men de ska också ge förutsättningar för och
möjlighet till lokal tolkning och lokalt utarbetande av betygs-
kriterier. Det innebär att de är skrivna så att de ska kunna an-
passas till olika innehåll och olika sätt att lägga upp undervis-
ningen.

Den förutsättning som gäller för betygssättningen är att
betygskriterierna ska användas i relation till målen för respek-
tive ämne eller kurs. De ska alltså inte ersätta målen. Detta stäl-
ler krav på kriteriernas utformning. Om de blir alltför detalje-
rade kan de bli mer styrande än målen. Det är inte avsikten
med kriterierna.

En strävan bakom de nationella målen är att de ska stimulera
en vidgning av det lokala frirummet genom att de utformats så
att de anger en tämligen vid men ändå tydlig ram för undervis-
ningen. Denna strävan får då inte omintetgöras av detaljerade
nationella betygskriterier som tar tillbaka eller inskränker denna
frihet.
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Det önskvärda är att nationella kursmål och betygskriterier
är skrivna på samma generella nivå. Betygskriterierna bör alltså
inte vara mer konkreta än målen i annan mening än att de mer
specifikt uttrycker kännetecken för måluppfyllelse av olika kva-
litet. Denna ambition att vara generell och ge utrymme för
tolkningar utifrån lokala prioriteringar av stoff och arbets-
metoder måste dock vägas mot risken att kriterierna blir så all-
männa att de inte uppfattas som användbara stöd för bedöm-
ning och betygssättning. Detta är en svår avvägning och i vissa
fall kan nog nationella kriterier framstå som mer konkreta än
nationella mål.

Behovet av att tolka och anpassa kriterier till lokala förhål-
landen har naturligtvis ett inslag av subjektivitet. Samtidigt ger
denna subjektivitet möjlighet till nyanseringar och priorite-
ringar som knappast kan göras med detaljerade och ”mätbara”
mål.

En detaljerad måluppräkning får lätt karaktär av checklista.
Detta kan vara till men för undervisningen genom att helhet,
sammanhang och mening kommer i bakgrunden. Kunskapen
riskerar att framstå som splittrad och fragmenterad. För att inte
främja ett checklistetänkande täcker de nationella kriterierna
in ett bredare fält än det som motsvarar enstaka mål för en
kurs eller ett ämne. Kriterierna ska alltså vara tillämpliga på
flera mål och ett mål bör inte motsvaras av bara ett kriterium.

Det finns dock som framgått ett spänningsförhållande mel-
lan olika ambitioner i systemet. Å ena sidan ska det finnas ett
lokalt friutrymme för val av stoff och arbetsmetoder. Å andra
sidan ska betyg vara likvärdiga och rättvisa. Den första ambitio-
nen kräver att de nationella målen och kriterierna inte är allt-
för detaljerade. Den andra kräver att de ska tolkas och tilläm-
pas på ett likvärdigt och rättvist sätt. Detta tycks förutsätta att
mål- och kriterietexterna är precisa och entydiga. Så hur för-
ena dessa till synes motstridiga ambitioner?

Likvärdighet och rättvisa
Likvärdighet och rättvisa är grundläggande värden i det svenska
skolsystemet. Om inte betygen uppfattas som rättvisa och lik-
värdiga får systemet inte legitimitet, det vill säga det accepteras
inte som trovärdigt och rättmätigt av dem som ska använda
det, lärare, elever, föräldrar och avnämare.

Tidigare hade vi ett skolsystem där likvärdighet jämställdes
med likformighet. Likvärdigheten skulle tryggas genom att alla
läste samma saker och betygen grundades på att elever jämför-
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des med varandra. Standardprov och centrala prov utgjorde
nationella likriktare.

I en snabbt föränderlig värld anses emellertid ett nationellt
likformigt skolsystem, där alla läser kurser med samma cen-
tralt fastställda innehåll, som alltför stelt och orörligt. Skolan
måste kunna anpassas till lokala förutsättningar och de profes-
sionella på plats vet bäst hur detta bör göras. Skolan ska inte
styras av detaljerade regler utan genom deltagande målstyrning.

Ett målstyrt betygssystem där lärare och elever väljer inne-
håll och arbetsmetoder för att uppnå de nationella målen stäl-
ler emellertid större krav än ett relativt system när det gäller
likvärdighet och rättvisa i betygssättningen. Eleverna ställs inte
på rad efter en nationell poängskala utan de ska bedömas i
relation till verbalt formulerade mål och kvalitetskriterier. Och
de ska bedömas utifrån samma mål och kriterier även om de
läst olika saker.

Rent konkret betyder kravet på likvärdighet och rättvisa att
ett betyg i ett ämne satt i en klass ska motsvara ett likadant
betyg satt i en annan klass. Om två elever har samma betyg ska
deras kunskaper äga samma kvaliteter även om ämnesinnehållet
inte är detsamma. Kunskaperna ska vara likvärdiga, ha lika
värde, i kvalitetshänseende men behöver inte vara lika till inne-
håll.

Ett VG i historia i 8B ska således motsvara ett VG i 8C även
om 8B valt att studera första världskriget och 8C vikingatiden.
Om detta ska vara möjligt är det nödvändigt att lärarna i 8B
och 8C talar med varandra om hur de ser på måluppfyllelse
och kunskapskvaliteter utifrån att de arbetar med olika histo-
riska epoker. Vilka kunskapskvaliteter om vikingatiden uppfyl-
ler kriterierna för VG och vilka kvaliteter i kunnandet om för-
sta världskriget uppfyller kriterierna för VG? Likvärdighet och
rättvisa i en betygssättning som inte förutsätter att samma stoff
studeras kräver med nödvändighet professionella samtal mel-
lan lärare.

Rättvisa ska också ses i det perspektivet att det för många elever
kan vara omöjligt att nå vissa mål på grund av funktionshinder.
Funktionshindren kan också ge begränsade möjligheter att
bedriva studier på samma villkor som andra elever. Det är en
av skolans viktigaste uppgifter att vidta nödvändiga åtgärder
för att så långt det är möjligt överbrygga sådana svårigheter.

Olika lärare i samma skola måste således samråda för att trygga
en likvärdig och rättvis betygssättning inom skolan. Det är inte
möjligt att enbart ur texterna i de nationella dokumenten
komma fram till likvärdiga och rättvisa bedömningar. Texterna
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är inte skrivna för att läsas på det sättet. De är skrivna för att
utgöra underlag för ett samtal i vilket den konkreta innebör-
den i dokumenten formuleras av en professionell yrkeskår. Det
finns alltså ingen dold mening förborgad i de nationella styr-
dokumenten utan meningen skapas i mötet mellan dokumen-
ten och professionen. Ingen enskild person kan stå upp och
säga att detta är den rätta innebörden i styrdokumenten. Inne-
börden måste fastställas av lärarkollektivet.

För att trygga en likvärdig och rättvis betygssättning mellan
olika skolor är det således nödvändigt att det professionella
samtalet utvidgas till att innefatta en större krets av lärare. Här
har rektor och kommun ett ansvar för att förutsättningar ska-
pas för ett sådant utvidgat professionellt samtal. På nationell
nivå är situationen svårare men här kan till exempel ämnes-
föreningar fylla en viktig uppgift. Med dagens kommunikations-
medel är det möjligt att skapa virtuella mötesplatser för det
professionella samtalet.

Nationella prov
När det gäller likvärdighet och rättvisa i ett nationellt perspek-
tiv så är det givetvis svårare att bilda mer direkta mötesplatser
för enskilda lärare eller för lärare som representerar olika sko-
lor. De nationella proven kan ses som ett underlag för att bidra
till likvärdighet i betygssättningen på nationell nivå. De ämnen
där nationella prov saknas har ur likvärdighets- och rättvise-
synpunkt en svårare situation.

Ett syfte med proven är att bidra till så enhetliga bedömnings-
grunder som möjligt över landet, ett annat är att konkretisera
de styrdokument som utgör underlag för skolverksamhetens
planering och genomförande.

I provsystemet ingår för grundskolans del diagnostiskt mate-
rial i svenska och svenska som andraspråk samt i matematik för
de tidiga skolåren, dvs. från förskolan till och med skolår 5.
Vidare finns diagnostiska material i samma ämnen och i engel-
ska avsedda att användas från och med skolår 6 och grundsko-
lan ut.

För grundskolan finns även ämnesprov i svenska och svenska
som andraspråk, engelska samt matematik för skolår 5 respek-
tive skolår 9. Ämnesproven för skolår 9 ska användas för att
bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd för betygs-
sättning. I övrigt är användningen av prov och diagnostiska
material frivillig. Dock kan kommunen lokalt bestämma att alla
ska vara med även i de prov som inte är obligatoriska.

Grundskoleförordningen,
7 kap. Betyg m.m.
10 § Ämnesprov i svenska,
engelska och matematik skall
användas i slutet av årskurs 9
för att bedöma elevernas kun-
skapsutveckling och som stöd
för betygssättning.

Ämnesprov i samma ämnen
kan användas i slutet av års-
kurs 5 för att bedöma elever-
nas kunskapsutveckling.
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De diagnostiska materialen är uppbyggda på ett sådant sätt
att läraren eller arbetslaget ska kunna välja de delar som passar
bäst för att bedöma elevernas starka och svaga sidor. I vissa fall
är materialet ganska omfattande och avsikten är inte att alla
elever ska göra allt.

I ämnesproven för skolår 5 ingår en så kallad kunskapsprofil.
Meningen är att läraren ska kunna använda denna för att do-
kumentera resultatet av sin bedömning av var eleven befinner
sig i förhållande till mål att uppnå för skolår 5. Tanken är att
läraren ska kunna använda proven, lägga till sina egna iaktta-
gelser av vad eleven i övrigt har gjort och därefter dokumen-
tera alltsammans i kunskapsprofilen. Denna kan därefter ut-
göra ett underlag vid utvecklingssamtalen.

Resultaten på de olika delarna i ämnesproven för skolår 9
kan föras in i en resultatprofil. De skolor som ingår i Skolverkets
urval av skolor som ska skicka in sina resultat har därefter att
väga samman de olika delprovsresultaten till ett provbetyg för
varje ämne. Avsikten är att läraren när han eller hon sätter slut-
betyget i ämnet dels ska ha stöd av provresultatet, dels ska ta
hänsyn till elevens övriga prestationer.

Undantagsbestämmelser
I grundskoleförordningen finns en bestämmelse som säger att
läraren har möjlighet att bortse från enstaka mål som eleven
ska ha uppnått om det finns särskilda skäl för detta. Med sär-
skilda skäl menas att eleven har ett funktionshinder av något
slag. Den här bestämmelsen har kommit till för att alla elever
ska ha möjlighet att gå igenom grundskolan med godkända
resultat och kunna gå vidare i sina studier. Motsvarande be-
stämmelser finns också för gymnasieskolan.

För en elev med funktionshinder kan det vara omöjligt att nå
vissa mål. Här några exempel:

En elev med grav synskada kan inte i samma utsträckning som
andra elever ta del av bilder, kritiskt granska dem och beskriva
dem. Möjligheterna att inhämta och tillgodogöra sig skriftlig
information kan vara begränsade. Eleven kan heller inte orien-
tera sig i okända marker på samma sätt som andra elever. Det
kan vara svårt att använda mätinstrument, ritningar och kartor
liksom att i bild presentera idéer till ett arbete. Möjligheterna
att ta del av innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater
är också begränsade.

Grundskoleförordningen,
7 kap. Betyg m.m.
8 § ... Om det finns särskilda
skäl får läraren vid betygssätt-
ningen bortse från enstaka
mål som eleven skall ha upp-
nått i slutet av det nionde skol-
året. Med särskilda skäl avses
funktionshinder eller andra
liknande personliga förhållan-
den som inte är av tillfällig na-
tur och som utgör ett direkt
hinder för att eleven skall
kunna nå ett visst mål. Förord-
ning (2000:667).
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En elev med rörelsehinder kan vara oförmögen att hantera vissa
redskap och viss teknisk utrustning på ett funktionellt sätt och
att framställa bilder med vissa tekniker. Det kan vara svårt för
eleven att på egen hand tillaga och arrangera t.ex. en måltid.
Likaså kan möjligheterna att spela på olika instrument vara
begränsade genom rörelsehindret.

För en elev med talskada kan det vara omöjligt att berätta
eller genomföra andra uppgifter muntligt. Det kan vara svårt
att delta aktivt i samtal och diskussioner och att redovisa ett
arbete muntligt.

Bestämmelser om funktionshinder finns också för de högre
betygen, VG och MVG (SKOLFS 2000:141).

Meningen med de här bestämmelserna är inte att en elev
med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett ämne ska kunna få
ett godkänt betyg. Bestämmelserna har inget med ”svaga” eller
”starka” elever att göra. De handlar om det direkta sambandet
mellan ett funktionshinder och möjligheten att nå de mål som
alla elever ska uppnå eller uppfylla de kriterier som finns upp-
ställda för ett visst betyg. Det kan således gälla såväl elever som
når högsta betyget i många av skolans ämnen som elever som
huvudsakligen når betyget godkänd.

Det är viktigt att i detta sammanhang skilja mellan kunska-
per och möjligheterna att redovisa dessa. I ämnet historia, ex-
empelvis, finns knappast några mål som inte kan nås av en elev
med funktionshinder. För en elev med läs- och skrivsvårigheter
kan det dock vara svårt att i skriftliga prov visa sina kunskaper.
Eleven måste då få visa dessa på andra sätt, t.ex. muntligt eller
i form av drama, bilder och collage. Undantagsbestämmelserna
ger dock inte möjligheter att göra någon ”snällare” bedömning
av elevens kunskaper i historia med hänvisning till att ämnet
kräver mycket läsning. Det är skolans skyldighet att under hela
skoltiden ge elever som behöver det alternativa möjligheter till
lärande.

Funktionshindret utvecklingsstörning innefattas inte i de här
bestämmelserna. För elever med begåvningsnedsättning finns
en särskild skolform med egna kursplaner.

Gymnasieskolan
SKOLFS 2000:134
Utkom från trycket den
10 maj 2000

4 § För samtliga betygssteg
gäller att om särskilda skäl fö-
religger kan läraren bortse
från enstaka kriterier. Med
särskilda skäl avses funktions-
hinder eller andra personliga
förhållanden som inte är av
tillfällig natur och som utgör
ett direkt hinder för eleven
att uppfylla kraven för ett visst
kriterium. De kriterier som
rör säkerhet och de som hän-
visar till andra myndigheters
föreskrifter skall dock alltid
uppfyllas.
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Betygssättning i praktiken

Skolverket får många frågor som handlar om bedömning och
betygssättning. Det är frågor av många olika slag. En del gäller
mer konkreta bestämmelser om vad som står i skolförordningar
och läroplaner, andra gäller hur betygs- och bedömningsfrågor
bör hanteras inom skolor eller arbetslag och ytterligare andra
om bedömning och betygssättning av enskilda elever. Och
många frågor kan ses ur flera av dessa perspektiv.

Reglerna för betygssättningen finns formulerade i skollagen,
läroplanerna och olika föreskrifter (se bilaga). Det betyder att
reglerna till del är en färskvara genom att föreskrifter kan änd-
ras fortlöpande. Det är därför viktigt att vara medveten om att
de regler som det hänvisas till i det här materialet är giltiga
våren 2001, men att de kan komma att ändras senare. På Skol-
verkets hemsida, ”www.skolverket.se” finns alltid aktuella föreskrif-
ter publicerade.

De frågor och frågeställningar som här tas upp till diskussion
har formulerats av elever och lärare. Frågorna är av många olika
slag. Det är inte möjligt att ta upp alla frågor utan ett urval har
gjorts så att ett antal vanliga problemområden blir belysta. De
flesta frågor tar upp områden där det är svårt att ge några enkla
och entydiga svar.

De svar som ges här skall i många fall inte ses som slutgiltiga
utan snarare som utgångspunkter för den lokala diskussionen
bland elever, lärare, rektorer, föräldrar och andra berörda. Det
är nödvändigt att det finns en levande dialog kring frågor som
rör bedömning och betygssättning. Det är frågor som på många
sätt berör förutsättningarna för skolans kärnverksamhet, läran-
det och dess olika aspekter. Dialog är också en väsentlig förut-
sättning för utveckling och förändring.

Frågorna och svaren har indelats under några övergripande
rubriker. Ofta är det dock inte möjligt att helt avgränsa de olika
frågorna. Vissa frågor och svar överlappar därför varandra.

Vad skall betygsättas?
Nedan följer exempel på ett antal frågor som på ett eller annat
sätt är kopplade till underlag för betygssättningen. Frågor som
gäller prov och deras roll behandlas senare. Den första frågan
är en sammanslagning av flera likartade frågor ställda av både
elever och lärare.
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1. Vilken betydelse har faktorer som närvaro, flit och ambition, läxor,
lektionsarbete för betygssättningen och hur påverkar det betyget om
man är stökig? (Lärare och elever).

SVAR: I princip utgör de uppräknade egenskaperna eller för-
hållandena inte betygsunderlag.

Enligt läroplanen för grundskolan skall läraren göra en ”allsi-
dig utvärdering av varje elevs kunskapsutveckling”. Vid betygs-
sättningen skall läraren ”utnyttja all tillgänglig information om
elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och
göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (Lpo 94, p.
2.7). För gymnasieskolan finns liknande och mer preciserade
riktlinjer (se Lpf 94, p. 2.5).

I båda läroplanerna hänvisas till kursplanernas krav, dvs. till
målen för utbildningen. Det innebär att bedömning och betygs-
sättning alltid skall ske med målen som utgångspunkt. Det inne-
bär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete
m.m. inte i sig skall vara grund för betygssättningen, såvida de
inte är en direkt förutsättning för att målen skall kunna nås,
till exempel i form av laborationsarbete.

Samma förhållande gäller för ordningsfrågor som att eleverna
inte har med sig papper och pennor eller inte kommer i tid till
lektionerna. Strävan måste naturligtvis vara att uppnå god ord-
ning i olika avseenden, men betygen skall inte vara medlet att
uppnå detta. De lokala målen och kriterierna skall vara i över-
ensstämmelse med de nationella och endast om dessa ger stöd
för ”ordningskriterier” skall de förekomma.

Det som sker på lektionerna och vid lektionsförberedelser
hemma, liksom närvaro och god ordning, är naturligtvis i de
flesta fall förutsättningar och medel för att elever skall kunna
tillgodogöra sig och utveckla det kunnande som ingår i ämnet
eller kursen. På så sätt har detta ”betydelse för betyget”.

Betyg skall alltså gälla kunskaper i ämnet. I riksdagens beslut
1994 sägs också tydligt att det nya betygssystemet skall vara ”mål-
och kunskapsrelaterat”. Bedömningen av en elevs kunskaper
skall enligt riksdagsbeslutet ”ske med utgångspunkt i kurs-
planernas mål” och ”betygen skall relateras till kursplanernas
krav och de kunskapsnivåer som uppnås” (Prop. 1992/93:220).
Det finns således inget stöd för att sätta betyg efter elevens ”per-
sonlighet” eller utifrån hur han eller hon beter sig om inte
detta finns angivet i målen för ämnet eller kursen.
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2. Kan man få G i t.ex. idrott och hälsa om man har nått VG i klättring, men
inte är godkänd i orientering? (Elev år 9).

SVAR: Ett ämne har flera mål. I ämnet Idrott och hälsa skall
skolan bland annat sträva efter att eleven ”utvecklar en god
kroppsuppfattning” samt ”stimuleras till ett bestående intresse
för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa”.

Inom ramen för dessa och andra liknande mål att sträva mot
finns flera mål att uppnå för år 9 som är relevanta för denna
fråga. Ett av dessa är att varje elev i slutet av det nionde skolåret
skall ”kunna orientera sig i okända marker genom att använda
olika hjälpmedel”. Om en elev inte når detta mål genom att till
exempel inte klara av en orienteringstävling (om det är det
som menas med ”inte godkänd i orientering”) så bör det fin-
nas andra sätt för en elev att visa att han eller hon kan klara
målet.

Även om man är duktig i klättring och klarar målet ”att kunna
utföra lämpliga rörelseuppgifter” så skall man också klara må-
let att ”orientera sig i okända marker”, men det senare behö-
ver inte ske genom en orienteringstävling. Hur det kan ske kan
lämpligen lärare och elever komma överens om tillsammans.

3. Bör inte idrott man håller på med utanför skolan räknas in i betygen?
(Elev år 9).

SVAR: Ja. Det råder ingen tvekan om att alla kunskaper skall
bedömas, oberoende av var eleven tillägnat sig dem. Fortfaran-
de gäller dock att det läraren skall bedöma är om eleven upp-
fyller målen och de kriterier som gäller för ett visst betyg. Att
till exempel delta i distriktsmästerskap eller annan tävlingsid-
rott har således betydelse för betyget endast i den mån det inne-
bär att en elev därigenom uppfyller mål och kriterier i ämnet.
Läraren är givetvis inte skyldig att på plats bedöma elevens ak-
tiviteter utanför skolan utan eleven får visa sitt kunnande på
samma sätt som andra elever.

Att kunskaper som eleven tillägnat sig utanför skolan skall
räknas likvärdigt med andra kunskaper framgår av Lpf 94. Där
kan man under 2.5 Bedömning och betyg bland annat läsa ”Lära-
ren skall vid betygssättningen... beakta även sådana kunskaper
som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella
undervisningen.”

När det gäller grundskolan skrivs i Lpo 94 att ”Läraren skall...
vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elev-
ens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra
en allsidig bedömning av dessa kunskaper.”
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Här uttrycks inte på samma tydliga sätt som i Lpf 94 att alla
kunskaper skall tillgodoräknas oberoende av i vilket samman-
hang eleven tillägnat sig dem. Det finns dock inte något skäl att
tilllämpa ett annat synsätt i grundskolan än i gymnasieskolan.

4. Vilken roll har mål att sträva mot när det gäller betygssättningen?
(Lärare).

SVAR: Mål att sträva mot är främst tänkta som underlag vid pla-
neringen av utbildningen och undervisningen. Mål att sträva
mot sätter inte upp någon gräns för elevens kunskapsutveckling.
De anger undervisningens riktning.

Mål att sträva mot har emellertid också betydelse för betygs-
sättningen genom att de pekar ut de kvaliteter som undervis-
ningen skall inriktas mot och som skall ligga till grund för be-
dömningen. Detta framgår tydligt i avsnittet Bedömningens in-
riktning som inleder grundskolans betygskriterier. Denna text
är ett stöd för läraren vid identifieringen av de kvaliteter i kun-
nandet som skall ligga till grund för bedömningen.

Mål att uppnå talar däremot om vilka kunskapskraven i äm-
net är. Dessa mål anger minimikraven för det kunnande som
en elev skall ha tillägnat sig i ett ämne eller en kurs för att få
betyg. Vilket betyg det blir avgörs sedan av kvaliteterna i elev-
ens måluppfyllelse. De kvaliteter som krävs för respektive be-
tyg anges i form av en uppsättning kriterier för vart och ett av
de tre betygsstegen (i grundskolan endast VG och MVG).

Mål att sträva mot har således en mer indirekt betydelse för
betygssättningen genom att de anger mot vilka mål undervis-
ningen skall sträva. Men det finns naturligtvis en överensstäm-
melse mellan de kvaliteter som återfinns i mål att sträva mot
och mål att uppnå och de kvaliteter som uttrycks i kriterierna.

Med tanke på betygens stora betydelse finns det emellertid
en risk att de formuleringar som är tänkta som ett stöd för
bedömningen, det vill säga betygskriterierna, i praktiken upp-
fattas som mål. Undervisningen kan då komma att organiseras
med endast betygskriterierna tillsammans med de mål som skall
uppnås som underlag.

Det är alltså viktigt att betona att det är Mål att sträva mot,
och för gymnasieskolans del även programmålen, som skall
utgöra underlag för planeringen av undervisningen. Mål att
uppnå (i grundskolan) och betygskriterierna skall vara under-
lag vid bedömning och betygssättning av det lärande som sker och
skett i undervisningen.
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Är prov viktiga?
Med prov avses i det här sammanhanget skriftliga prov. De na-
tionella styrdokumenten, det vill säga läroplaner och förord-
ningar säger ingenting om prov om man undantar de natio-
nella proven (dessa behandlas senare). Det är läraren som i
samråd med elever och kollegor avgör vilket underlag han el-
ler hon anser sig behöva för att bedöma elevens kunskapsut-
veckling eller för att sätta betyg.

5. Vad är viktigast, prov eller hur man är på lektionerna? (Elev år 8).

SVAR: Prov är enligt Betygssättningen. Nationella kvalitetsgransk-
ningar 2000 mycket vanliga som underlag för betygssättningen,
även om provanvändningen varierar från ämne till ämne och
från lärare till lärare. Läroplanen (Lpo 94) skriver att ”Läraren
skall ... vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information
om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen
och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.”

Vad som skall utgöra underlag för bedömning och betygs-
sättning är en fråga som skall bestämmas i samråd med eleverna.
Det är viktigt att flera olika typer av underlag används. Det finns
en överbetoning av skriftliga prov men i dagens multimediala
samhälle kan kunnande visas på många olika sätt, förutom ge-
nom tal och skrift kan det ske med hjälp av tecknade bilder,
fotografier, datoranimationer, bildspel, videoinspelningar m.m.

När det gäller själva bedömningen av elevens kunnande är
det dock läraren som har att avgöra om eleven uppfyller de
kriterier som gäller för ett visst betyg.

Det går alltså inte att ge ett generellt svar på frågan. Det som
kan sägas är att underlaget skall vara allsidigt och bestämmas
tillsammans med eleverna.

6. Hur mycket skall proven betyda för slutbetyget? Som det nu är betyder
proven nästan allt, varför? (Elev år 9)

SVAR: Bedömningen av en elevs kunskaper skall som nämnts
vara allsidig. Att i bedömningen endast utgå från skriftliga prov
stämmer inte överens med kravet på en allsidig bedömning. En
elev skall få tillfälle att visa sina kunskaper på olika sätt. Detta
betonas särskilt starkt i läroplanen för gymnasieskolan. Där står
att läraren skall ”beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på
kunskaper”. Dessutom skall läraren även beakta ”sådana kun-
skaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den

Läroplan för det obligato-
riska skolväsendet
(Lpo 94).

Läroplan för det frivilliga
skolväsendet
(Lpf 94).

Grundskoleförordningen,
7 kap.

Gymnasieförordningen,
7 kap.

Förordning om kommunal
vuxenutbildning,
4 kap.
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aktuella undervisningen”. (Lpf 94, p. 2.5). För grundskolan finns
det motsvarande uttrycket ”all tillgänglig information”.

7. Varför får man göra omprov tills man har G? Om man inte klarar G på
provet får man väl kompensera med att vara flitig på lektionerna. Hur
många omprov får man göra? (Elev år 9).

SVAR: ”Omprov” finns inte nämnt i läroplaner eller förordningar.
Det är alltså ett begrepp som utvecklats inom skolans praktik
och som tycks ha fått stor spridning. Det som avses är att när
elever inte klarat Godkänd på ett prov, eller varit frånvarande,
får de göra ett omprov. Detta prov är antingen samma prov
som det tidigare eller ett annat prov. Enligt nationella kvalitets-
granskningen förekommer båda formerna. I vissa fall får
eleverna göra omprov flera gånger och i princip tills eleven
fått betyget Godkänd. Detta är givetvis ett tveksamt tillvägagångs-
sätt om inte eleven under tiden mellan prov och omprov getts
möjligheter att inhämta de kunskaper han eller hon saknar.

Det är inte heller lämpligt att använda samma prov som
omprov om inte avsevärd tid förflutit mellan provtillfällena.
Elever har gott minne och det finns en uppenbar risk för att
eleven endast lär sig vad som behövs för att klara provet och
inte tillägnar sig de kunskaper som provet endast till del kan
pröva. Man bör undvika att eleverna ”lär för provet”.

Det är också enligt nationella kvalitetsgranskningen vanligt
att elever som gör omprov endast kan få betyget G. Lärarna
motiverar oftast detta med rättviseskäl. Man anser att de som
gör omprov får mer tid på sig och att de därför har en favör
jämfört med de elever som klarade det första provet.

Något stöd för en sådan bedömning finns dock inte i grund-
skoleförordningen. Betyget skall ange kvaliteten i de kunska-
per eleven redovisat när betyget sätts oberoende av hur eller
när eleven tillägnat sig kunskaperna. Om eleven alltså visar att
han eller hon har kunskaper av en viss kvalitet skall eleven be-
dömas utifrån detta oberoende av tidigare resultat.

Detta betyder emellertid inte att rättviseaspekten inte skulle
vara viktig. Även i detta sammanhang är det viktigt att lärare
och elever diskuterar vad som gäller och hanterar situationen
på ett sätt som alla kan acceptera.

Att man, som den aktuella eleven förespeglar i sin fråga, ”får
göra omprov tills man har G”, är således något som bestämts
lokalt av läraren, arbetslaget eller skolan. Det är inget som är
hämtat från något nationellt styrdokument. Samma förhållande
gäller beträffande antalet omprov.
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Det finns inte heller något som säger att prov skall vara det
avgörande betygsunderlaget. Tvärtom betonas att underlag skall
samlas in på olika sätt. Det finns således ingenting i de natio-
nella styrdokumenten som hindrar att en elev i stället för omprov
visar sina kunskaper genom ”att vara flitig” på lektionen.

8. Varför får man inte VG om man klarar MVG-uppgifterna på ett prov, men
inte VG-uppgifterna? (Elev år 9).

SVAR: Först och främst finns det ingenting i föreskrifterna för
skolan som säger att man skall ha särskilda G-, VG- och MVG-
uppgifter på ett prov. Det är något som beslutats lokalt. Det
kan trots detta vara intressant att diskutera frågan. I synnerhet
som Skolverkets olika undersökningar visat att det är rätt van-
ligt att prov konstrueras på det sätt som anges i frågan.

Olika uppgifter prövar i allmänhet olika mål. Om man då
uppfyllt vissa mål med MVG-kvalitet kan man inte självklart säga
att de kompenserar för att man inte klarat andra mål. Det är
en bedömning som läraren måste göra.

När det gäller frågor med olika beteckningar brukar de som
kallas MVG-frågor i allmänhet vara öppnare eller mer omfattan-
de än t.ex. G-frågor. MVG-frågor ger på så sätt mer utrymme för
att visa de kvaliteter som uttrycks i kriterierna för MVG i ämnet.
En rätt trivial faktafråga med beteckningen G ger kanske bara
utrymme för att lämna ett enda svar och därmed ger uppgiften
inte underlag för att visa de kvaliteter som gäller för VG eller MVG.

En MVG-fråga däremot ger i allmänhet utrymme för dels
redovisning av fakta och dels för analys, diskussion, reflektion
och andra kvaliteter som ofta utgör kriterier för VG eller MVG.
En MVG-uppgift ger således oftast möjlighet till svar med såväl
G-, VG- som MVG-kvaliteter. Det är med andra ord inte frågan
utan svaret som är av en viss kvalitet.

När det gäller betyget i en kurs eller ett ämne gäller att den
som ges betyget MVG också skall ha uppfyllt kriterierna för
VG. Detta framgår i Kursplaner och betygskriterier Grundskolan
2000, där man under rubriken Bedömning kan läsa

Betygskriterierna preciserar vilka kunskaper som krävs för att få
betyget Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd. Det högre
betygssteget innefattar det lägre. För att erhålla betyget Väl god-
känd skall eleven ha kunskaper enligt samtliga kriterier som gäl-
ler för betyget. För att erhålla betyget Mycket väl godkänd skall
eleven förutom de kunskaper som gäller för Väl godkänd ha kun-
skaper enligt kriterierna för Mycket väl godkänd. Huvudregeln är
att eleverna skall uppfylla samtliga kriterier för att erhålla något
av de bägge betygen. För dessa betygssteg gäller dock att särskilt
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väl utvecklad förmåga avseende något eller några kriterier kan
väga upp brister avseende ett eller ett par andra kriterier. (s. 7)

I konsekvens med detta skulle en MVG-fråga alltså innebära att
inte bara kriterierna för MVG är uppfyllda utan även kriterierna
för VG.

Man kan dock tänka sig att en MVG-fråga är utformad så att
den enbart prövar de kvaliteter som beskrivs i kriterierna för
MVG och inte kvaliteterna för G och VG. I sådana fall har den
som uppfyllt kriterierna för MVG inte automatiskt uppfyllt
kriterierna för VG och målen för G. I sådana fall behöver eleven
alltså visa G- och VG-kvaliteterna på annat sätt.

Samtidigt leder sådana MVG-uppgifter till en något paradoxal
situation. Antag att eleven, som frågeställaren uppger, klarar
MVG-uppgiften på avsett sätt men inte VG-uppgiften inom
samma kunskapsområde. Eleven kan då inte få MVG eftersom
betyget MVG förutsätter att kriterierna för VG är uppfyllda.
Men samtidigt kan eleven inte heller få G eller VG eftersom
kriterierna för G eller VG inte är uppfyllda. Så hur skall elev-
ens MVG-svar användas?

Ovanstående resonemang är naturligtvis en förenkling. Be-
tyg skall givetvis inte baseras på enskilda uppgifter och det är
tveksamt om man bör sätta betyg på enskilda prov. Betyg gäller
för kurser och ämnen. Men frågan har ställts och tydligen har
den varit relevant för den elev som ställt den.

I den aktuella situationen är det rimligt att läraren vid be-
dömningen lutar sig mot den sista meningen i citatet ovan.
Eleven måste givetvis på något sätt få tillgodoräkna sig ett svar
av MVG-karaktär även om en G- eller VG-uppgift inom samma
kunskapsområde missats. Här får läraren använda sitt profes-
sionella omdöme.

Det måste dock betonas att man inte skall lägga alltför stor
vikt vid enskilda frågor. Det är välkänt från den pedagogiska
mätningsläran och från analysen av provresultat att duktiga
elever ibland svarar fel på enkla uppgifter och att mindre duk-
tiga elever ibland svarar rätt på mer krävande uppgifter. Män-
niskan är en dynamisk och föränderlig varelse. I synnerhet när
det gäller problemlösande uppgifter kan detta vara påtagligt.
Ibland glömmer hon det elementära och ibland får hon ge-
niala infall. Det man kommer på ena dagen kan vara som bort-
blåst den andra. Och alla som gått i skolan kan väl erinra sig
tillfällen när man plötsligt kommer på ”Lösningen” med stort
L, tyvärr oftast utanför skrivsalen.

Inte minst av ovanstående skäl är det viktigt att bedömning
och betygssättning baseras på många olika källor och på infor-
mation som insamlats vid många olika tillfällen.
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9. På vår skola har man i ett ämne bestämt att om man klarar 50 procent av
poängen på ett prov får man G, 75 procent ger VG och 90 procent ger
MVG. Men hur vet man att det stämmer med betygskriterierna? (Lärare).

SVAR: Det har visat sig att det är ganska vanligt att man tilläm-
par system av det slag som beskrivs i frågan. Ett poängsystem av
sådant slag är dock svårt att förena med ett bedömningssystem
som bygger på kvalitativa beskrivningar av kunnande. Ett po-
ängsystem bygger oftast på att poäng är utbytbara och det har i
allmänhet ingen betydelse på vilka av provets uppgifter poängen
har erhållits.

Ett system där procent av totala poängsumman används som
bedömningsunderlag utgår från att måluppfyllelse är att nå en
viss andel av den möjliga poängsumman på provet. Klarar eleven
således 50 procent av poängen på ett prov är den indirekta
slutsatsen att eleven därmed klarar alla mål som ingår i provet.
Om eleven klarar 75 procent av poängen antas vidare att hon
eller han dessutom uppfyller kriterierna för VG. Men detta inne-
bär att hänsyn inte tas till om eleven nått 100 procent av po-
ängen för vissa mål och 0 procent för andra.

I ett målrelaterat system är det väsentligt att de olika målen
nås och många poäng på uppgifter som prövar ett mål kom-
penserar inte att andra mål inte nåtts. Systemet är inte kom-
pensatoriskt. De kunskaper eleven visar skall alltså relateras till
mål och kriterier inte till provpoäng. Det som gäller för det
nuvarande betygssystemet är att alla mål ska uppnås för att en
elev skall få betyget Godkänd.

Samtidigt finns det givetvis olika svårigheter i den praktiska
tillämpningen. Det är svårt att pröva varje enskilt mål om man
som lärare har undervisning i ett antal klasser på 30 elever och
ganska korta kurser, vilket inte sällan är fallet i gymnasiesko-
lan. Som så ofta handlar det om att finna kompromisslösningar.
Det är en uppgift för dem som känner de lokala förhållandena.

Men det sätt att bedöma prov som beskrivs i frågan kan un-
der alla omständigheter ifrågasättas. Det ger fel signaler om
vad kunskap och lärande är och det är inte förenligt med grund-
tanken i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystem riks-
dagen har beslutat om.

10. Är det eleven som inte kan svaren eller läraren som ställer frågan fel?
(Lärare).

SVAR: Frågan är intressant. Att ställa frågor, att få svar och att
bedöma dessa innebär ett antal tolkningsprocesser. När lära-
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ren formulerar en fråga har han eller hon en ”inre” föreställ-
ning eller uppfattning om vad frågan gäller. Denna föreställ-
ning skall sedan formuleras skriftligt eller muntligt till en fråga.
Eleven lyssnar på eller läser frågan, för in den i sin föreställ-
ningsvärld, tolkar den och funderar på lämpligt svar. Vad som
är ett lämpligt svar är inte alltid självklart. Den framgångsrike
eleven funderar i sådana situationer ofta på vad det är för svar
som läraren vill höra. Det kan i många fall vara ett lika viktigt
övervägande som vad man tror är det korrekta svaret.

I vilket fall, när eleven bestämt sig för ett svar skall detta for-
muleras till en muntlig eller skriftlig utsaga. Denna utsaga tas
emot och tolkas av läraren som sedan jämför sin tolkning av
elevens svar med sin föreställning om det korrekta svaret, samt
med de mål uppgiften avser att pröva och med de kriterier
som gäller för olika betyg. Även det sistnämnda steget innefat-
tar ett antal tolkningar.

Det är givet att det i denna kedja av tolkningar finns många
tänkbara felkällor. Varje språklig kommunikation bygger på
förutsättningen att vi lägger samma eller närliggande innebör-
der i flertalet av de ord och uttryck vi använder. Något annat är
inte möjligt om kommunikationen skall kunna flyta någorlunda
obehindrat. Om vi inte förstår ord eller är osäkra på vilken
innebörd användaren tilldelar dem kan vi kanske fråga om deras
betydelse, men ofta vill vi inte visa vår okunnighet och gissar
hellre en innebörd. Många gånger är vi inte ens medvetna om
att vi tilldelar ord olika innebörder.

Det finns således ett otal fallgropar under den språkliga
kommunikationsprocessen från lärarens fråga till lärarens tolk-
ning och bedömning av elevens svar. Med tanke på detta är det
kanske mer märkligt att kommunikationen fungerar så bra som
den gör än att det ibland uppstår missförstånd.

Om det är eleven som inte kan svaret eller läraren som stäl-
ler frågan fel kan således inte besvaras generellt. Det viktiga i
den aktuella situationen är för det första att läraren förvissar
sig om att eleven förstått frågan, och för det andra att hon för-
vissar sig om att hon själv uppfattat elevens svar på ett riktigt
sätt. Frågan belyser med andra ord hur viktigt det är att för-
säkra sig om att kommunikationen mellan bedömare och be-
dömd fungerar så bra som möjligt. Och den visar också på ris-
kerna med att endast utgå från skriftliga frågor där det inte är
möjligt att under själva kommunikationen kontrollera att bud-
skapen når fram.
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Måste vi ha lokala betygskriterier?
När det i de här allmänna råden talas om lokala kursmål och
betygskriterier avses den lokala konkretisering och anpassning
av de nationella målen och betygskriterierna i ett ämne eller
en kurs som man gör på den egna skolan.

Begreppen ”lokala mål” och ”lokala betygskriterier” kan möj-
ligen skapa viss förvirring inom gymnasieskolan eftersom man
där kan ha lokala kurser som enligt gymnasieförordningen skall
ha lokalt utformade mål och kriterier. Det är dock inte så be-
greppen skall tolkas i de här allmänna råden.

11. Måste vi ha lokala kursmål och betygskriterier eller kan vi nöja oss med
de nationella? (Lärare).

SVAR: Det finns inget uttalat krav i styrdokumenten att det skall
finnas lokala kursmål och betygskriterier. Det som skall finnas
är en arbetsplan. I den skall anges hur skolan avser att arbeta
för att nå de fastställda målen.

Varje lärare är dock skyldig att för elever och föräldrar kunna
redovisa vad som gäller för den egna verksamheten. Förarbe-
tena till de nuvarande läroplanerna utgår också från att lokala
styrdokument utformas även om det inte uttrycks som något
krav i en förordning.

12. Måste jag som ny lärare följa de lokala mål och kriterier man tidigare
bestämt på vår skola? (Lärare).

SVAR: Det finns ingen nationell förordning som ålägger lära-
ren att följa lokalt utformade mål och kriterier. Det kan ju vara
så att elever och lärare i en grupp väljer att arbeta med annat
kunskapsstoff och med andra metoder än tidigare och då är
det fullt möjligt att tidigare mål och kriterier inte passar. Även
om man tillämpar olika lokala mål och kriterier är det dock
väsentligt för rättvisan och likvärdigheten i betygssättningen
att en diskussion förs mellan lärarna.

13. Vi har en grupp lärare som säger att de inte vill ha några lokala betygs-
kriterier för de följer de nationella så som de skall följas. Vi andra tycker
de är för stränga och håller inte med. Hur vet vi vem som har rätt? (Lärare).

SVAR: Kursplanens betygskriterier har kommit till som ett stöd
för en likvärdig betygssättning. De skall användas av alla lärare.

De nationella betygskriterierna är emellertid mycket gene-
rella och skrivna så att de skall passa olika typer av innehåll och

Grundskoleförordningen,
2 kap. 23 §.

SFS 1997:599 om utvärdering
av arbetsplanen.

SKOLFS 2000:141
Skolverkets föreskrifter om
betygskriterier för grundsko-
lans ämnen.

Gymnasieförordningen,
1 kap. 13 §.

Förordning om kommunal
vuxenutbildning,
1 kap. 8 §.
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uppläggningar av kursen. När läraren och eleverna bestämt
vad som skall tas upp i en kurs behöver därför kriterierna över-
sättas till det specifika innehåll som skall behandlas. För ele-
verna är det viktigt att veta vilka förutsättningar som gäller.

På en skola är det rektor som har ett övergripande pedago-
giskt ansvar. Om lärare inte kan enas i frågor som rör betygen
bör rektor gripa in. Rektors ambition måste vara att betygssätt-
ningen uppfattas som likvärdig och rättvis av elever och lärare.

14. Vem vet vad betygskriterierna egentligen betyder? (Lärare).

SVAR: Lärarna. Språkliga utsagor och texter har ingen ”absolut”
eller ”egentlig” betydelse i sig själva. I synnerhet inte texter som
de nationella målen och kriterierna som formulerats för att ge
utrymme för lokal anpassning. Språket och texterna har den
betydelse eller innebörd de tilldelas av dem som använder dem.
Det ligger alltså inte någon dold mening i betygskriterierna.

Språket lever vilket betyder att tolkning och innebörd för-
ändras med tiden. Det är därför nödvändigt att det pågår ett
ständigt samtal. Kriterietexternas mening och innebörd ska-
pas i samtalet och likvärdigheten i tolkningarna förutsätter att
alla på något sätt deltar. Det finns med andra ord inga slut-
giltiga innebörder eller betydelser.

15. Är lärarna tvungna att dela ut betygskriterier inför ett prov eller ett arbets-
område? (Elev år 9).

SVAR: Lärarna är skyldiga att informera om på vilka grunder de
gör sina bedömningar. Däremot finns det inga särskilda regler
för hur informationen skall ges.

16. Måste man uppfylla alla kriterier för att få ett visst betyg? (Elev år 9).

SVAR: För betyget G är huvudregeln att alla kriterier skall vara
uppfyllda om det inte finns skäl att göra undantag för att eleven
har ett funktionshinder. För betygen VG och MVG gäller dock
”att särskilt väl utvecklad förmåga avseende något eller några
kriterier kan väga upp brister avseende ett eller ett par andra
kriterier”. Detta gäller både grundskolan och gymnasieskolan.
För gymnasieskolan gäller för alla betygssteg att de kriterier
som rör säkerhet och som hänvisar till andra myndigheters före-
skrifter alltid skall vara uppfyllda.

Samtidigt är det dock viktigt att påpeka att regeln om att alla
mål och kriterier skall vara uppfyllda inte är tänkt att leda till
att läraren skall genomföra någon form av mekanisk avprick-
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ning av varje mål och varje kriterium. Läraren måste alltid göra
en sammanfattande professionell helhetsbedömning av elev-
ens kunskapskvaliteter utifrån kriterierna för ett betygssteg.

17. Skall betyg grundas på betygskriterier eller på vad läraren tycker?
(Elev år 9).

SVAR: Både och. Betygen skall grundas på de betygskriterier
som gäller för ämnet eller kursen. Samtidigt måste emellertid
någon bedöma i vilken utsträckning elevens kunnande över-
ensstämmer med gällande betygskriterier. Det är lärarens upp-
gift. Arbetslag och elever bör tillsammans diskutera fram hur
kriterier och mål skall konkretiseras på den egna skolan och
hur arbete med olika kunskapsområden inom samma ämnen
skall bedömas för att bedömningarna skall vara likvärdiga och
rättvisa.

Men bedömningen av den enskilda elevens kunskaper i rela-
tion till de mål och kriterier som preciserats åligger läraren.
”Vad läraren tycker” skulle då vara ett annat uttryck för att det
är läraren som gör bedömningen. Det handlar dock inte om
ett tyckande i största allmänhet utan läraren skall också kunna
redovisa sina bedömningsgrunder för eleven.

18. Eleverna säger att vi sätter mycket lägre betyg än vad de gör vid en
annan skola i kommunen. Behöver vi bry oss om det? Skall inte vi utgå
från vår lokala bedömning? (Lärare).

SVAR: Betygskriterierna är till för att hjälpa lärarna att upptäcka
kvaliteterna i elevernas kunnande. Men eftersom de nationella
kriterierna inte kan vara alltför preciserade finns det alltid ett
utrymme för lokal tolkning. Om de nationella kriterierna i
detalj skulle beskriva vad elever skall kunna för olika betyg in-
skränks utrymmet för lokala prioriteringar.

Om rättvisa och likvärdighet skall kunna upprätthållas får emel-
lertid inte bedömningar mellan olika klasser och skolor upplevas
som olika och orättfärdiga. Någon sorts ”absolut” rättvisa som
aldrig kan ifrågasättas torde vara omöjlig att uppnå när det hand-
lar om bedömningar. Men de som blir betygsatta, det vill säga
eleverna, måste kunna övertygas om att lärarna diskuterat sina
bedömningar med varandra för att de skall bli så likvärdiga som
möjligt. Lärarna måste kunna visa att de grundar sina bedöm-
ningar på gemensamt uttolkade och preciserade kriterier. Detta
behöver inte innebära att kriterierna ser likadana ut i två klasser,
man kan ju ha valt olika ämnesinnehåll. Men lärarna måste ha
diskuterat och gemensamt kommit fram till att kriterierna är lik-
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värdiga även om det valda kunskapsstoffet gör att de har olika
utformning. Den nationella kvalitetsgranskningen om betyg vå-
ren 2000 visade att eleverna i allmänhet var nöjda med betygs-
sättningen om de visste att lärarna samverkade.

Arbetet på den enskilda skolan bör således vara organiserat
på ett sådant sätt att det finns praktiska möjligheter att föra de
nödvändiga diskussionerna. Ytterst är det rektors ansvar som
pedagogisk ledare att se till att förutsättningarna för en dialog
mellan lärarna finns och att den verkligen äger rum.

När det gäller jämförelse mellan skolor är det främst kommu-
nen som har skyldighet att följa utvecklingen. Erfarenheterna
från den nationella kvalitetsgranskningen visar att lärarnas egna
initiativ till samverkan mellan skolor har en tendens att rinna
ut i sanden om de inte får stöd. Kommunens och rektorernas
medverkan och initiativ är nödvändiga förutsättningar för att
skapa mötesplatser för lärare från olika skolor och för att se till
att sådana möten inte blir engångsföreteelser. Det är inte rim-
ligt att begära att enskilda lärare på eget initiativ skall organi-
sera samverkan med lärare på andra skolor.

Det nya projektarbetet i gymnasieskolan skulle kunna erbjuda
ett lämpligt tillfälle för organiserat samarbete mellan skolor.
Läraren skall där sätta betyg i samråd med en medbedömare
med erfarenhet av det kunskapsområde projektarbetet hand-
lar om. En sådan medbedömare skulle kunna vara en lärare på
en annan gymnasieskola. Ett naturligt tillfälle till dialog skulle
då uppstå.

19. Vi har en lärare på vår skola som vi tycker sätter för höga betyg. Vad kan
vi göra åt detta? (Lärare).

SVAR: Ur likvärdighets- och rättvisesynpunkt är det viktigt att
betygen uppfattas som korrekta. Det är nödvändigt för att be-
tygssystemet skall uppfattas som legitimt och trovärdigt.

Den aktuella frågan ger uttryck för uppfattningen att en viss
lärare sätter för höga betyg. Det finns då två tänkbara orsaker,
mellanformer kan givetvis tänkas men låt oss bortse från dem.
Antingen sätter den aktuella läraren för höga betyg medan
övriga lärare ligger på rätt nivå. Eller också sätter den aktuella
läraren korrekta betyg medan övriga lärare ligger för lågt.

En första fråga är hur den egna skolan ligger i relation till
andra skolor. Det är ju tänkbart att ”läraren som sätter för höga
betyg” genom samtal med lärare på andra skolor anpassat sin
bedömning till deras nivå. I relation till den skolans bedöm-
ning skulle då lärarens betyg kunna ligga mer rätt ur ett lik-
värdighetsperspektiv än för övriga lärare på den egna skolan.
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Detta scenario är kanske inte det troligaste. Det naturliga är
givetvis att man som lärare först stämmer av sina bedömningar
inom den egna skolan. Men nästa steg måste bli att avstäm-
ningar görs mellan olika skolor i kommunen. Den nationella
kvalitetsgranskningen och Skolverkets uppföljningsstatistik vi-
sar att det tycks finnas olika betygskulturer på olika skolor. Som-
liga är stränga och sätter låga betyg medan andra gör mildare
bedömningar och sätter höga betyg. Inget av dessa alternativ
är önskvärt ur jämlikhets- och rättviseperspektiv.

Om enighet inte kan nås på den egna skolan, som i det fall
som belyses i frågan, är det rektors ansvar att se till att något
görs så att enighet kan åstadkommas. Den enskilde läraren och
övriga lärare måste kanske ha hjälp av både rektor och skol-
huvudmannen för att kunna stämma av sina bedömningar in-
bördes och med andra skolor. Kanske finns det redan under-
lag att bygga vidare på. Hur ser betygsstatistiken ut inom kom-
munen? Har avstämningar på kommunnivå gjorts? Har lärare
på olika skolor kunnat träffas för att jämföra kraven i sina äm-
nen? Vad visar de nationella proven?

Det är också viktigt att lärarna gemensamt kan stämma av
sina tolkningar av betygskriterierna med ämneskollegor och
arbetslag genom att ställa frågor som: Vad menar vi med de
formuleringar som står i våra kursplaner respektive betygs-
kriterier i ämnet? Hur gör vi för att bedöma att målen och be-
tygskriterierna är uppfyllda? Har vi tagit hänsyn till att det finns
olika sätt att visa på måluppfyllelse?

Det nuvarande betygssystemet är omöjligt att hantera ur
likvärdighetssynpunkt om det inte finns en levande dialog på
olika nivåer inom kommunen, och även helst mellan kommu-
ner. En lärare som inte har någon att resonera med när det
gäller bedömningen i sitt eller sina ämnen har mycket svårt att
anpassa sina bedömningar och tolkningar till den rådande
tolkningsnivån. Den som bara litar på sina ”inre mallar” och
sin tidigare erfarenhet riskerar att komma i otakt med den syn
på kunskap och bedömning som råder inom professionen.
Samsyn kan endast uppnås genom samverkan.

20. Varför finns det inte fler betygssteg? (Elev år 9).

SVAR: I Sverige har vi under de senaste hundra åren haft olika
betygssystem och olika betygsskalor. Det har funnits och finns
olika åsikter både om betyg skall finnas, när de skall ges och
om antalet betygssteg.

Det är riksdagen som avgör dessa frågor. Inför införandet av
det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet,
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fanns olika åsikter både bland de politiska partierna och bland
olika organisationer. Det gällde både när betyg skall sättas och
hur många betygssteg som skall finnas. Beslut fattades i decem-
ber 1993 om tre steg i grundskolan, Godkänd, Väl godkänd
och Mycket väl godkänd. För gymnasieskolans del beslutades
om ytterligare ett betygssteg, Icke godkänd.

Antalet betygssteg kan ses som en kompromiss mot bakgrund
av vad betyg skall användas till. Betygens uppgifter brukar sä-
gas vara att informera, motivera och att ligga till grund för ur-
val. Vissa andra funktioner diskuteras också t.ex. att betyg kan
användas som medel för kontroll och disciplinering.

Bakom elevfrågan ligger förmodligen uppfattningen att den
nuvarande betygsskalan inte räcker till för att motivera extra
arbetsinsatser eller att många som anstränger sig inte ser något
resultat i betyget. Det är åsikter som framfördes av flera elever
vid den tidigare nämnda nationella kvalitetsgranskningen.
Genom att införa fler betygssteg skulle strävan efter högre be-
tyg kännas mer motiverande menade många.

Antalet betygssteg är som nämnts ett politiskt beslut. Givetvis
är det möjligt att ha fler betygssteg. Det har man i många län-
der. Samtidigt beror antalet möjliga betygssteg också på vilket
betygssystem man har och på vilka grundläggande antaganden
det bygger.

Utgångspunkt för det svenska betygssystemet är att betygs-
stegen skall avspegla olika kunskapskvaliteter där olika kun-
skapsformer, till exempel fakta, förståelse, färdighet och för-
trogenhet, samverkar. Skolverket fastställer betygskriterier som
preciserar de kvaliteter som gäller för betygen VG och MVG i
grundskolan. I gymnasieskolan finns även betyget G preciserat
i betygskriterier.

Skillnaderna mellan olika betyg i det svenska systemet skall
alltså vara kvalitativa. Det innebär att skillnaden mellan olika
betyg skall formuleras som kunnande av olika kvalitet. Kvalite-
terna för olika betyg uttrycks med hjälp av språkliga beskriv-
ningar i form av en uppsättning kriterier. Det krävs då ett välut-
vecklat och nyansrikt professionellt språk för att kunna beskriva
många olika kvaliteter på ett sådant sätt att enighet kan upp-
nås om vad det innebär att ha kunnande för olika betyg. Re-
dan det nuvarande systemet ställer stora krav på samverkan och
samtal för att utveckla samsyn i bedömningarna. Att införa ännu
fler betyg skulle ställa ännu större krav.

Ett betygssystem som baseras på verbalt beskrivna kvaliteter
gör det således betydligt svårare att ha många betygssteg än ett
system som utgår från poängfördelningar på en poängskala.
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I ett kvalitativt system kan man inte heller på ett meningsfullt
sätt tala om att steg mellan olika betyg är lika stora eftersom
det skulle innebära någon form av mätskala. Olika betyg re-
presenterar olika kvaliteter där de högre betygen innefattar
kvaliteterna för de lägre. Att man sedan vid meritberäkningar
tilldelar betyg numeriska vikter (G=10 osv.) för att kunna be-
räkna jämförelsetal beror på att betyg används för rangordning
vid urval och har inte med själva betygssystemet att göra.

Att införa fler betygssteg skulle således innebära att läraren
och eleverna ur bedömningssynpunkt skulle få flera gränser
att diskutera och fler kunskapskvaliteter att särskilja. Detta ar-
bete måste vägas mot önskemålet om ytterligare betygssteg för
att öka elevernas motivation.

Som det nu är används ofta ett eller flera plus- och minus-
tecken för att utvidga betygsskalan vid till exempel prov. Det
finns ingenting i skolans föreskrifter som säger att det skall fin-
nas betyg på enskilda prov och ännu mindre att betygsskalan
skall utökas med andra beteckningar.

Å andra sidan finns det inte heller något förbud mot att på
detta sätt använda plus- och minustecken i det löpande arbe-
tet. Det kan dock inte sägas vara i enlighet med andemeningen
i betygssystemet. I analogi med att eleverna skall veta vilket
kunnande betygen står för bör de lärare som tillämpar syste-
met med plus- och minustecken kunna tala om vad dessa mar-
keringar betyder när det gäller måluppfyllelse och hur de är
relaterade till övriga betyg.

Vid den nationella kvalitetsgranskningen uttryckte flertalet
elever för övrigt irritation över de flitigt förkommande plus-
och minustecknen.

21. Vad är det för mening med VG och MVG när man ändå är godkänd?
(Elev år 8).

SVAR: Även om en elevs kunnande är godkänt kan man ha kun-
nande av olika slag. VG och MVG uttrycker att en elev nått
längre i sitt kunnande än den elev som har betyget G. Betygen
ger alltså information om hur långt eleven nått i sin kunskaps-
utveckling.

Betygen används också för urval när det är konkurrens om
platserna på olika program i gymnasieskolan eller högskolan.
Olika betyg tilldelas olika meritpoäng. Ett MVG är till exempel
dubbelt så mycket värt som ett G, 20 poäng för MVG jämfört
med 10 poäng för G. I vissa kommuner används också betyg-
ens meritvärde när man väljer gymnasieskola och då är alltså
VG och MVG mer värda än G.
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Slutligen finns också en tanke att betygen skall motivera
eleverna att arbeta för att nå de högre betygen. Inte minst för
att de ökar elevens valfrihet i den fortsatta utbildningen.

22. Värderas flickors och pojkars kunskaper olika i olika ämnen? Det känns
som om det är lättare för flickor än för pojkar att få MVG i idrott och
tvärtom i andra ämnen? (Elev år 9).

SVAR: Frågor som rör relationer mellan flickor och pojkar eller
mellan kvinnor och män är viktiga och bör diskuteras i olika
sammanhang i skolan.

När det gäller bedömning och betygssättning så är den grund-
läggande principen att alla skall bedömas på ett likvärdigt sätt.
Ingen skall missgynnas på grund av sitt kön, sin religion, sitt
etniska ursprung, sitt språk, sin sexuella läggning eller sin fy-
siska, psykiska eller sociala särart.

När det gäller den aktuella frågan går det inte att ge något
generellt svar om ”det är lättare för tjejer än för killar”, eller
tvärtom. Det är en diskussion som elever, lärare och lärarlag
måste föra utifrån de aktuella förhållanden som råder och mot
bakgrund av ovanstående grundprincip.

Hur mycket skall nationella prov avgöra?
Många frågor handlar om de nationella proven och hur de
skall hanteras i olika avseenden.

23. Hur skall vi använda resultatet på nationella prov? (Lärare).

SVAR: De nationella proven skall ses som ett hjälpmedel för lä-
raren vid bedömningen av om eleverna har nått uppställda mål.
Resultaten kan användas som ett riktmärke vid diskussionen av
nivån på den egna och lärarlagets bedömning och betygssätt-
ning. Avsikten är att proven skall bidra till så enhetliga bedöm-
ningsgrunder som möjligt över landet.

24. Hur mycket skall nationella proven avgöra för slutbetyget? (Elev år 9).

SVAR: Proven kan inte utformas så att de prövar dina kunska-
per mot alla uppställda mål. Däremot skall läraren ta hänsyn
till allt som en elev har presterat för att bedöma vilket slutbetyg
eleven skall ha. Det innebär att proven endast utgör en del av
lärarens underlag och att de därmed inte kan vara avgörande
för slutbetyget. Hur stor del proven utgör av underlaget för
betygssättningen kan din lärare svara på.

Grundskoleförordningen,
7 kap. 10 §.

Gymnasieförordningen,
7 kap. 4 §.
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25. Vi har läst rätt mycket andra saker än det som togs upp på nationella
provet. Skall vi ändå följa betygsstegen på nationella provet? (Lärare).

SVAR: Svaret på den här frågan kan kopplas till svaren på frågor-
na 23 och 24. Det nationella provet har sin bedömningsmall,
vilken bör följas då syftet med proven är att bidra till så enhet-
liga bedömningsgrunder som möjligt.

Om ”andra saker” än de som fanns med i det nationella pro-
vet har ingått i undervisningen i stor omfattning, skall elever-
nas prestationer i arbetet med dessa andra saker utgöra en vik-
tig del av det underlag läraren använder för betygssättningen.
Proven skall således inte vara avgörande för vilket slutbetyg en
elev får. Som nämnts tidigare, skall läraren ta hänsyn till allt
som eleven presterat för att bedöma i vad mån eleven visar upp
de kvaliteter som betygskriterierna anger.

26. Flera lärare på vår skola tycker de nationella proven är för lätta och
sätter egna gränser för betygen. Är det riktigt? (Lärare).

SVAR: De förslag till bedömning som finns i det bedömnings-
underlag som följer med ett prov har tillkommit genom en
bred utprövning. Elever på olika skolor runt om i Sverige har
gjort proven året innan de genomförs över hela landet. Syftet
med dessa utprövningar är att undersöka om proven fungerar
på avsett sätt, om eleverna förstår materialet, om det kan miss-
uppfattas, om det är av rimlig omfattning osv. Utprövningen
ger också information som kan vara användbar vid bestäm-
ningen av förslag till gränser för de olika betygen.

Förslag till betygsgränser på ett nationellt prov bestäms uti-
från de mål och kriterier som gäller för ämnet eller kursen av
de institutioner som konstruerar proven. Detta görs i samver-
kan med en referensgrupp i vilken ingår aktiva lärare från olika
skolformer, lärarutbildare, forskare och, när det gäller språk-
prov, personer med språket som modersmål. De vägledande för-
slagen till gränser för bedömningen av elevers prestationer på
ett nationellt prov är således väl underbyggda och förankrade.

När lärarna och arbetslaget i den skola frågan gäller har tol-
kat betygskriterierna har de uppenbarligen gjort en strängare
tolkning än provkonstruktörerna när det gäller kraven för ett
visst betyg på provet. Det innebär att de egna eleverna får lägre
betyg på provet än elever på andra skolor med likvärdiga pre-
stationer. Detta är inte önskvärt. Betygen skall vara likvärdiga
och rättvisa och ett av syftena med de nationella proven är att
bidra till detta. Det kan då inte anses riktigt att enskilda skolor
eller lärare frångår den nationella bedömningen därför att de
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har egna uppfattningar om vilka kriterier som skall gälla för
olika betyg. Rättvisa mot eleverna kräver att ambitionen skall
vara att alla lärare bedömer på ett likvärdigt sätt.

Om man som lärare eller som lärarlag anser att gränserna i
de nationella proven ligger fel har man naturligtvis rätt att fram-
föra dessa uppfattningar på olika sätt. I själva verket är det
grundläggande för det system vi har att sådana frågor förs upp
till offentlig diskussion inom lärarprofessionen. Men de egna
eleverna skall inte betala priset i form av lägre betyg än andra
elever.

Till detta skall läggas att ett prov inte förmår pröva alla mål
som läraren har att ta hänsyn till vid sin betygssättning. Natio-
nella och andra prov är bara en del i allt som läraren har att
bedöma och väga in i ett slutbetyg. De nationella proven skall
inte avgöra enskilda elevers betyg. En elevs slutbetyg kan vara
högre eller lägre än betyget på det nationella provet. Däremot
skall inte hela elevgrupper systematiskt ges lägre eller högre
betyg än vad de nationella proven anger.

27. Har jag rätt att göra om det nationella provet om jag inte klarade det
första gången? (Elev år 9).

SVAR: Nej. Det nationella provet är inget examensprov. När be-
tygen sätts skall resultatet på provet ses tillsammans med alla
andra insatser som eleven gjort. Avsikten med de nationella
proven har därför aldrig varit att en elev som inte når ett till-
fredsställande resultat första gången skall göra om provet tills
han enligt läraren når ett acceptabelt resultat. Proven skall så-
ledes inte jämföras med någon form av behörighetstest, där
det gäller att visa att man klarar av vissa bestämda moment för
att få gå vidare.

Om en elev av någon anledning har ett dåligt resultat på det
nationella provet, kan det vittna om att han eller hon var i då-
lig dagsform, har otillräckliga kunskaper, eller om att provet
inte gav eleven tillräckliga möjligheter att få visa sina kunska-
per. Att då göra om samma prov flera gånger ökar knappast
elevens kunskaper (annat än om själva provet).

Ett ”omprov” ger inte heller möjlighet för den som kan visa
sina kunskaper på annat sätt att få göra detta. I Skolverkets
information i de nationella provmaterialen sägs att en elev
endast i undantagsfall bör genomföra samma prov mer än en
gång. Det kan gälla om en elev blivit akut sjuk eller av annat
skäl varit tvungen att avbryta provet.
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Funktionshinder och måluppfyllelse
Under år 2000 har särskilda föreskrifter trätt i kraft för både
grundskolan (grundskoleförordningen samt SKOLFS 2000:
141) och gymnasieskolan (SKOLFS 2000:134) när det gäller
bedömningen av elever med funktionshinder. Några frågor
knyter an till dessa föreskrifter.

28. Vad menas med ett funktionshinder och vem bestämmer vad som är ett
funktionshinder? (Lärare).

SVAR: I bestämmelserna sägs att läraren vid betygssättningen
får bortse från enstaka mål eller kriterier om det finns särskilda
skäl för detta. Särskilda skäl definieras som funktionshinder
eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av
tillfällig natur.

Skälet till de här formuleringarna är att det inte finns några
entydiga definitioner av vad som menas med ett funktionshin-
der. I vissa fall är det lätt att urskilja, t.ex. när det gäller en
kraftig synskada, ett påtagligt rörelsehinder eller grav hörsel-
skada. I andra fall är det svårare: Hur stora skall en elevs läs-
och skrivsvårigheter vara för att det skall räknas som ett funk-
tionshinder? Dyskalkyli? Talsvårigheter? Det finns också funk-
tionsnedsättningar som är specifika för en viss elev och som
inte kan kategoriseras med etablerade begrepp.

Det är läraren som sätter betyg och läraren som i samråd
med andra berörda avgör om en elev har en funktionsnedsätt-
ning som gör det omöjligt för eleven att nå vissa mål.

Självfallet har läraren god hjälp av de specialister som finns
att tillgå i form av exempelvis specialpedagoger, psykologer och
läkare. Det finns dock inga krav på att eleven skall vara diag-
nostiserad av någon specialist eller att eleven över huvud taget
skall ha en diagnos.

29. Vad betyder ”att nå målen” i samband med funktionshinder? (Lärare).

SVAR: När kursplanerna utarbetades granskades målens och
kriteriernas utformning särskilt med tanke på elever som har
någon form av funktionshinder. Det fanns en stark ambition
att undvika formuleringar som uteslöt vissa elever från möjlig-
heterna att klara kraven.

Att helt undvika detta var dock inte möjligt. Kursplanerna
skulle då ha blivit alltför utslätade och intetsägande. Förmågan
att t.ex. analysera bilder, tala, skriva och hantera redskap av olika
slag behöver lyftas fram som värdefulla kvaliteter i kunnandet.

Grundskoleförordningen,
7 kap. 8 §.

SKOLFS 2000:141
Skolverkets föreskrifter om
betygskriterier för grundsko-
lans ämnen.

SKOLFS 2000:134
Skolverkets föreskrifter om
tillämpningen av betygskri-
terier i gymnasieskolan.
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Ibland utformas lokala mål och kriterier som kan vara svåra
att uppfylla för elever med funktionshinder. Även i sådana fall
gäller emellertid att de lokala målen och kriterierna måste
anpassas för den enskilde eleven utifrån de nationellt fastställda.
Exempelvis är tanken bakom de nationella målen i ämnet Idrott
och hälsa att de skall kunna nås även av t.ex. en rullstolsburen
elev. De lokala målen och kriterierna får då inte lägga hinder i
vägen för detta.

30. Vad menas med enstaka mål eller kriterier? (Lärare).

SVAR: Det är bara de mål eller kriterier som eleven inte kan nå
på grund av sitt funktionshinder som omfattas av de aktuella
bestämmelserna. Det går inte att specificera ett visst antal utan
vad som avses med ”enstaka” är en bedömning som får göras
lokalt utifrån kännedom om eleven, ämnet och lokala förut-
sättningar och prioriteringar. Det är endast ett fåtal nationella
mål som inte kan nås därför att en elev har funktionshinder.

31. Vad innebär ”ett direkt hinder för att nå målen”? (Lärare).

SVAR: Ett direkt hinder innebär att funktionshindret gör det
mycket svårt eller omöjligt för eleven att nå uppsatta mål. En
del av hindren är självklara medan andra kan vara svårare att
exemplifiera på ett entydigt sätt. Ett funktionshinder – eller
andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur,
som det uttrycks i förordningstexten – kan se mycket olika ut
för olika elever. En elev kan ha ett funktionshinder som är helt
unikt.

Många av de frågor som Skolverket får handlar om bedöm-
ningen av elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. För
en sådan elev tar det lång tid att läsa en text och att uttrycka sig
skriftligt.

Men läs- och skrivsvårigheter kan också få följdverkningar
för elevens studier i allmänhet. Inte minst ligger läsning till
grund för en stor del av lärandet. Mål eller kriterier som ställer
krav på förmågan att läsa och skriva kan då vara exempel på
sådant som läraren kan bortse från vid betygssättningen.
Undantagsbestämmelserna är dock inte till för att rent allmänt
göra det möjligt för läraren att bortse från mål som skall upp-
nås och kriterier som gäller för ett högre betyg. Det är skolans
skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens
lärande än genom läsning och skrivning och att utnyttja möj-
ligheterna att använda hjälpmedel som t.ex. ordbehandlare,
talsyntes, taligenkänningsprogram eller digital talbok. Dessa
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hjälpmedel måste också kunna användas i situationer där ele-
vens kunskaper bedöms.

Det bör också nämnas att svårigheter som orsakas av exempel-
vis sociala omständigheter, familjeförhållanden eller av att
eleven kommer från ett annat land inte innefattas i de här un-
dantagsbestämmelserna. De kan i detta sammanhang inte ses
som funktionshinder eller liknande personliga förhållanden
av varaktig natur. Att stödja och hjälpa elever med sådana svårig-
heter är naturligtvis inte mindre viktigt för det.

Skall eleverna också bestämma?
Flera frågor gäller elevernas roll vid bedömning och betygs-
sättning.

32. Skall eleverna vara med och bestämma om de lokala betygskriterierna?
Det är ju ändå jag som lärare som skall sätta betygen. (Lärare).

SVAR: Även om det inte uttrycks specifikt i någon förordning
att eleverna skall vara med och bestämma om just de lokala
betygskriterierna så är det i enlighet med de allmänna före-
skrifterna om elevers inflytande och medverkan att så skall ske.
Läroplanen är mycket tydlig i dessa avseenden. Lpo 94 skriver
i kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag under rubriken Rät-
tigheter och skyldigheter

... Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och
arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares
rätt till inflytande och påverkan ...
... Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap
om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen
skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleven
för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga
att ta personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärde-
ring av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen,
teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva
inflytande och ta ansvar.

Under rubriken Den enskilda skolans utveckling kan man läsa
Den dagliga pedagogiska ledningen och lärarnas professionella
ansvar är förutsättningar för att skolan skall utvecklas kvalitativt.
Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten
följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utveck-
las. Ett sådant arbete måste ske i aktivt samspel mellan skolans
personal och elever och i nära kontakt med såväl hem som det
omgivande samhället.

Läroplan för det obligato-
riska skolväsendet
(Lpo 94).

Läroplan för det frivilliga
skolväsendet
(Lpo 94).
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I läroplanen finns ett dessutom ett särskilt kapitel, 2.3 Elever-
nas ansvar och inflytande. Där skrivs bland annat att

Läraren skall ...
• Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervis-

ningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar
och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demo-
kratiskt samhälle.

Det är alltså ingen tvekan om att läroplanen starkt betonar ele-
vens rätt till medverkan och inflytande. Det betyder att arbets-
former och kunskapsstoff skall fastställas i samverkan med
eleverna. Även utvärderingar skall göras i samråd med eleverna.

När det gäller betygssättningen skall eleverna inte delta i be-
sluten. Betygssättning är en del av lärarens myndighetsutövning.
Betygen är juridiskt bindande och de är därtill, vilket är unikt för
myndighetsutövning, inte möjliga att överklaga. Det är läraren
ensam som har den uteslutande skyldigheten att sätta betygen.

Eleverna skall således vara delaktiga i att fastställa de lokala
betygskriterierna. När det gäller att tillämpa de fastställda betygs-
kriterierna vid betygssättningen av de enskilda eleverna så är
det en uppgift för läraren.

33. Är jag skyldig att kunna förklara för varje elev vad han eller hon skall
kunna för ett visst betyg? (Lärare).

SVAR: Läroplanen uttrycker sig inte så rakt som frågeställaren.
Andemeningen i styrdokumenten är dock att informationen
till såväl elev som vårdnadshavare skall vara tydlig och klar.
Under avsnitt 2.7 Bedömning och betyg i Lpo 94 kan man under
Riktlinjer bland annat läsa

Läraren skall ...
• genom utvecklingssamtal främja elevens kunskapsmässiga och

sociala utveckling,
• utifrån kursplanens krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskaps-

utveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och
hemmen samt informera rektorn,

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande infor-
mera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov.

Läraren har alltså skyldighet att informera eleven och elevens
föräldrar ”om studieresultat och utvecklingsbehov”. Detta kan
dock knappast tolkas så att läraren i varje läge i detalj skall kunna
informera varje enskild elev om vad han eller hon skall kunna.
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Det finns en uppenbar risk att frågor som gäller betyg och
betygssättning får en alltför dominerande roll i skolarbetet och
i kommunikationen mellan lärare och elev. Detta förstärker
synen på kunskap som något som främst har bytesvärde, det
vill säga kunskap blir värdefull endast i den mån den kan bytas
mot betyg, vilka senare kan bytas mot attraktiva utbildningar.

En sådan syn på kunskap har inte stöd i läroplanen och bör
därmed inte uppmuntras genom alltför stark betoning av
betygsfrågor och betygsunderlag. Samtidigt är givetvis betygs-
frågor viktiga. Det är lärarens uppgift att finna en lämplig ba-
lans mellan elevens rätt till information om betygsunderlaget
och vikten av att lyfta fram kunskapen som ett värde i sig själv.

34. På vår skola händer det att eleverna får betyg på sina arbeten i år 7.
Skall det vara så? (Lärare).

SVAR: Nej. Den nationella kvalitetsgranskningen om betyg vi-
sade att det är vanligt att betyg används i år 7 och att det även
förekommer i år 6 och 5. Ett par vanliga argument är att ele-
verna vill ha betyg eller att de behöver förberedas för vad som
komma skall i år 8 och 9.

När det gäller betyg på enskilda arbeten eller prov finns ingen-
ting nämnt om detta i förordningar eller läroplaner. Kunskaps-
bedömning i det löpande skolarbetet betraktas som en del av
den professionella yrkesutövningen och ses därmed som en
angelägenhet för skolan och lärarna. Det är därför inte en fråga
som de nationella styrdokumenten uttalar sig om. Om lärarna
alltså sätter betyg på enskilda arbeten i gymnasieskolan och i
år 8 och 9 i grundskolan är något som de själva bestämmer
tillsammans med eleverna.

När det emellertid gäller de år i grundskolan där betyg inte
ges är det inte i enlighet med läroplanens och grundskoleför-
ordningens anda att betyg tillämpas i något sammanhang.

Termins- och slutbetyg i grundskolan
I grundskolan finns två typer av betyg, terminsbetyg och slut-
betyg. Ett antal frågor gäller relationerna mellan dessa betyg.

35. Vilket är sambandet mellan åttans betyg och slutbetyget i nian?
Om man fått G i åttan har man då nått målen i nian? (Lärare).

SVAR: Det är givetvis inte rimligt att ställa samma krav på kun-
skaper för ett visst betyg på elever i år 8 som på elever i år 9. De

Läroplan för det obligato-
riska skolväsendet
(Lpo 94).

Grundskoleförordningen,
7 kap. 12–13 §§.

SKOLFS 2000:136.

SKOLFS 2000:141.
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mål som skall uppnås år 8 och de kriterier som skall gälla för de
olika betygen bör fastställas lokalt på skolan. Lärare och elever
bör alltså tillsammans bestämma vilka mål som är rimliga för
årskurs 8 och vilka kriterier som skall gälla för olika betyg.

I Kursplaner och betygskriterier 2000 sidan 6 uttrycks detta på
följande sätt:

När betyg sätts innan ett ämne eller ett ämnesblock avslutats, skall
de kunskaper bedömas som eleven inhämtat i ämnet fram till och
med den aktuella terminen. Denna bedömning sker utifrån mål
som bestämts lokalt med hänsyn tagen till de mål som eleven skall
ha nått då ämnet avslutas ... Även för de högre betygen gäller att
bedömningen skall ske utifrån kriterier som bestämts lokalt när
den görs vid tidpunkter då ämnet eller ämnesblocket inte avslutats.

Ett betyg i år 8 innebär givetvis inte med självklarhet att eleven
får samma betyg år 9 eller i slutbetyget. Betyget i år 8 talar om
vilket kunnande eleven visat med avseende på de mål och kri-
terier som fastställts lokalt för tiden fram till betygssättnings-
tillfället.

Det finns inget krav på att de lokala målen och kriterierna
skall vara skriftliga. Det finns dock flera fördelar med att de
nedtecknas i skriftligt form. Genom att mål och kriterier doku-
menteras ges elever och vårdnadshavare större möjligheter att
informera sig om underlagen för betygssättningen. Konkreta
dokument ger också bättre underlag för professionella samtal
mellan lärarna. Samtidigt ligger det också ett värde i att formu-
lera mål och kriterier skriftligt eftersom ett sådant arbete bi-
drar till att utveckla det professionella språket.

Terminsbetygen har inte samma betydelse som slutbetygen
för behörighet och urval men givetvis är det ändå angeläget att
de uppfattas som rättvisa och likvärdiga. Det är alltså även när
det gäller terminsbetyg viktigt att lärarna samråder om tolk-
ningar och bedömningar och att de informerar elever och vård-
nadshavare om vad som gäller.

36. Vilket terminsbetyg skall man sätta om ämnet inte läses en viss termin?
(Lärare).

SVAR: Terminsbetyg skall ges i de ämnen eleven läser. Om ett
ämne inte läses under en termin (eller läsår) gäller det betyg
som erhölls den närmast föregående terminen, förutsatt att
ämnet lästs tidigare. I annat fall kan naturligtvis inte betyg ges
förrän den termin eleven läser ämnet.

Om ämnet emellertid läses i år 7 men inte i år 8 blir situatio-
nen komplicerad. Betyg skall inte ges år 7 men år 8 skall eleven
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få betyg i de ämnen han eller hon läser. Och om ämnet inte
läses den aktuella terminen skall det senast erhållna betyget
sättas. Men den senaste terminen eleven läste ämnet skall be-
tyg inte sättas eftersom denna termin inföll år 7. Så vilket betyg
skall sättas i ett sådant fall och på vad skall det grundas?

I en situation som den beskrivna torde den praktiskt rimliga
lösningen vara att den lärare som haft eleven år 7 rådfrågas
och att den läraren ger ett ”preliminärt” betyg i ämnet för år 8.

37. Varför finns det inga nationella betygskriterier för år 8? (Elev år 8).

SVAR: De nationella målen för år 9 gäller för hela utbildningen
i grundskolan. De mål som finns formulerade skall vara upp-
nådda i år 9. Även betygskriterierna gäller för hela utbildningen.
Tanken är att skolorna själva skall utforma lokala mål och kri-
terier för år 8. Se också fråga 35.

Om man då för frågan vidare och frågar varför det inte finns
nationella mål för år 8 är svaret helt enkelt att regeringen beslu-
tat att det bara skall finnas nationella betygskriterier för hela
ämnet, inte för delar av det. Mål och kriterier för år 8 skulle
inkräkta på skolans frihet att organisera utbildningen och lokalt
fördela innehåll för olika årskurser. Gymnasieskolan däremot
är organiserad efter en annan princip: det finns flera kurser inom
samma ämne och där finns mål och kriterier för varje kurs.

38. Ibland kan man inte få MVG i nian för att man bara haft VG i åttan, t.ex.
om man missat något arbetsområde. Skall det vara så? (Elev år 9).

SVAR: Nej, så skall det inte vara. Mål att uppnå och betygskriterier
är inte knutna till specifika arbetsområden. De anger vilka
kunskapskvaliteter eleven skall visa. Det konkreta kunskaps-
stoffet och arbetsmetoderna bestäms lokalt. Betygen skall i prin-
cip ange kvaliteten i elevens kunskaper vid den tidpunkt då
betyget sätts. Det är viktigt att det är möjligt för eleven att ut-
vecklas under skoltiden. Det är därför inte rimligt att ”missar”
från tidigare år omöjliggör för en elev att få t.ex. MVG som
slutbetyg.

Samtidigt måste givetvis varje fall bedömas med omdöme.
Det är den betygssättande lärarens uppgift. Man kan också säga
att bedömningen kan skifta från ämne till ämne. I vissa ämnen
finns det en klar progression där senare kunskaper bygger på
tidigare och där finns det knappast någon anledning att låta
ett resultat under tidigare år dra ner betyget i år 9.
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Om det emellertid gäller ämnen där olika arbetsområden är
mer sidoordnade och inte förutsätter varandra för att kunskaps-
kvaliteterna som de är formulerade i mål och kriterier skall
kunna uppnås i år 9 blir bedömningen svårare. Men den prin-
cip som anges i första stycket gäller fortfarande. Det är de kun-
skapskvaliteter eleven visar vid den tidpunkt betyget sätts som
skall bedömas.

39. Kan man ha ”rester” från sjuan, alltså områden inom t.ex. fysik, som
man inte klarat av och därför inte blir godkänd i nian? (Elev år 9).

SVAR: Nej, i så fall har skolan missat att ge den hjälp som behövs
för att eleven skall kunna klara målen. ”Rester” skall inte spa-
ras från år 7 till år 9. Målen är inte heller så formulerade att de
anger att vissa mål skall uppfyllas år 7.

40. En del av kriterierna för betyg klaras ju på något sätt av under år 7 och 8.
Hur gör man med slutbetyget i nian om eleverna inte visat tillräckliga
kunskaper tidigare? (Lärare).

SVAR: Mål och kriterier kan inte på det sättet ses som fristå-
ende. Kursmålen anger inte kunskapsstoff och arbetsmetoder
utan ett kunnande som kan tillämpas på olika kunskapsom-
råden. En elev bör således ha möjligheter att visa det kunnande
som inte uppvisades år 7 eller 8 i år 9.

Kriterierna i sin tur anger kännetecken på måluppfyllelse av
olika kvalitet. Inte heller beträffande kriterierna är det så att
de ”klaras av” under år 7 eller 8 utan det är kvaliteter i kunnan-
det som kan visas inom olika kunskapsområden och därmed
också i år 9. De nationella målen och kriterierna är således
inte knutna till vissa år, vissa kunskapsområden eller vissa arbets-
metoder.

Sen kan det givetvis vara så att det kan finnas kunskapsstoff
som eleven missat och som är väsentligt för måluppfyllelsen. I
sådana fall är det skolans skyldighet att ge eleven stöd så att
han eller hon kan uppfylla målen. Hur det skall göras är en
fråga som måste bestämmas lokalt av elev, lärare, föräldrar och
rektor. Situationen måste dock hanteras på ett sådant sätt att
elevens situation inte blir orimlig. Det är således inte rimligt
att stora delar av tidigare års missade kunskapsområden sparas
ihop för prövning i år 9.
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Tre utgångspunkter
De svar som getts på de olika frågor som ställts bygger på tre
grundläggande principer.

1. Synen på undervisning och bedömning speglar synen på kunskap
och lärande.

Den syn på kunskap och lärande som ligger till grund för un-
dervisningen måste också ligga till grund för det sätt på vilket
eleven bedöms. Bedömningen återverkar på den kunskapssyn
undervisningen förmedlar. Undervisning och bedömning är
ömsesidigt beroende av varandra.

Beroendet är dock inte symmetriskt. Om inte undervisning
och lärande harmonierar med bedömningssättet kommer den
kunskapssyn som präglar bedömningen att gälla. I synnerhet
när bedömningen ligger till grund för betygssättningen. Med
den betydelse betyg har är det betygen som är en realitet för
eleven. Eleven tar till sig den syn på kunskap som leder till de
högsta betygen.

2. Rättvisa och likvärdighet i ett betygssystem som bygger på verbalt
formulerade mål och kriterier utan stoffangivelser kräver ett stän-
digt pågående professionellt samtal.

Det betygssystem vi har överensstämmer väl med den kunskaps-
syn som präglar läroplanen. Det ger stor frihet till lärare och
elever att utforma undervisningen på det sätt de själva finner
bäst. Mål och betygskriterier är formulerade på ett sådant sätt
att de inte skall leda till en likformig undervisning. Lärandet
skall skapas och utvecklas av de berörda.

Men den frihet som skolsystemets ansvarsfördelning ger stäl-
ler stora krav när det gäller likvärdighet och rättvisa i betygs-
sättningen. När de nationella styrdokumenten inte i detalj pre-
ciserar undervisningens utformning och innehåll ställs krav på
att utförarna säkerställer samsynen i bedömning och betygs-
sättning. Detta kan endast ske genom ständigt återkommande
professionella samtal om vad kunskap och kunskapskvaliteter
är och vilka innebörder man lägger i de nationella målen och
kriterierna.

Det krävs alltså att lärarna talar med varandra. Någon annan
möjlighet ges inte. Styrdokumentens texter är i sig inte tillräck-
liga för att garantera likvärdighet och rättvisa. De förutsätter
uttolkning och bearbetning. De kräver en ständig aktiv bear-
betning av en professionell yrkeskår. Detta kräver i sin tur att
staten, Skolverket, kommuner och rektorer tillhandahåller nöd-
vändiga förutsättningar.
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3. De lärandes roll i undervisning och bedömning måste stärkas.

Elevernas, de lärandes, medverkan och inflytande har betonats
i materialet. Läroplanerna betonar också detta. Eleverna av-
krävs ansvar men ansvar tar man när man har inflytande, när
man själv kan vara med och fatta beslut. En viktig del i lärandet
är att bedöma sin egen kunskapsutveckling och att ta ansvar
för sin egen måluppfyllelse. Det gör man bäst i ett öppet och
demokratiskt klimat där alla röster får höras och där alla åsikter
respekteras. Demokratiska värden och värdegrundsfrågor skall
inte bara finnas som övergripande honnörsord. De skall också
finna tillämpning i det vardagliga arbetet. Det är viktigt för ele-
vernas allsidiga utveckling, för deras lärande och för deras be-
dömning av det egna lärandet.
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Att bedöma eller döma?

Det här materialet syftar till att stimulera diskussion och debatt
bland alla som är berörda av bedömning och betygssättning i
skolan. Det medel som främst använts har varit att försöka dis-
kutera ett antal autentiska frågor som elever och lärare ställt.
Ambitionen har inte i första hand varit att försöka ge ”det rätta
svaret”, eller att skapa någon form av manual eller regelbok
för tolkningen av mål och kriterier och andra föreskrifter, även
om sådana inslag också finns. Ambitionen har varit att försöka
peka på vilken viktig roll den lokala tolkningen och det lokala
samtalet har.

De frågor som tagits upp har ibland varit svåra att knyta till
regler eller förordningar och ofta är det frågor som måste be-
svaras inom den egna skolan eller den egna kommunen. Men
frågorna har ändå varit möjliga att diskutera utan att svaren
kommit i konflikt med olika regler, förordningar eller andra
viktiga dokument.

Det finns dock några frågor som inte behandlats. Det gäller
frågor där reglerna är ganska klara men där regelföljden kan
komma i strid med andra värden, till exempel sådana som ut-
trycks i skolans värdegrund, FN:s barnkonvention eller liknande
dokument.
Ett exempel på sådan fråga är följande:

Jag har en invandrarelev i år 9 som jag bedömer ännu inte nått målen i
engelska men som är på mycket god väg. Hon klarar andra ämnen bra och
vill absolut inte gå individuella programmet. Kan jag godkänna henne ”preli-
minärt” eftersom jag vet att hon kommer att klara sig längre fram? (Lärare).

Svaret enligt grundskoleförordningen är ett blankt nej. Upp-
fyller man inte målen och om det inte föreligger ett funktions-
hinder skall eleven inte få betyg. Skolan är skyldig att sätta in
stödåtgärder men om eleven trots detta inte klarar målen skall
inget betyg ges.
Ett annat exempel på fråga är:

Hur gör jag när jag skall sätta betyg på en elev som jag vet har alla förutsätt-
ningar att klara sig i gymnasiet men som just nu har det väldigt oroligt
hemma och därför missköter sina studier? (Lärare).

Svaret enligt grundskoleförordningen är att om eleven inte
uppfyller målen och detta inte kan hänföras till funktionshin-

Grundskoleförordningen,
7 kap. 7§, 8§.
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der så skall eleven inte få betyg i ämnet. Däremot är det sko-
lans skyldighet att sätta in erforderliga stödåtgärder.

Dessa två svar är i enlighet med gällande förordningar. Inget
regelsystem kan emellertid bli så fullständigt att det täcker in
allt som kan inträffa i verkligheten. Om så vore skulle vi inte
behöva domstolar, skiljenämnder, möjligheter till överklagande
osv. Är man osäker i en bedömning där olika omständigheter
pekar i olika riktningar kan man oftast fatta ett beslut i förlitan
på att det finns möjligheter till omprövning, dispens, överkla-
gande eller något annat. Det gäller inte för betygen. Läraren
gör bedömningen och läraren sätter betyget. Och det kan inte
överklagas.

I fall som de ovan beskrivna är således lärarens beslut slutgil-
tigt. Det sätter stor press på läraren. Det naturliga är givetvis att
man som lärare diskuterar frågan med sina kollegor och med
sin skolledning innan man fattar sitt beslut. Förhoppningsvis
kan man där nå enighet. Men inte sällan kan man som betygs-
sättande lärare ändå komma i etiska eller moraliska konfliktsi-
tuationer. Sådana kan inte lösas med hänvisning till någon för-
ordning.

Skolans verksamhet vilar bland annat på vissa grundläggande
värden som formulerats i Förenta Nationernas Barnkonvention.
Artikel 3 betraktas som en portalbestämmelse i konventionen
och kan tjäna som slutord för allmänna råd om bedömning
och betygssättning.

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga
eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administra-

tiva myndigheter eller lagstiftande organ, skall
barnets bästa komma i första rummet.
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I det här materialet har ansvarsfördelningen i det nuvarande
skolsystemet betonats, det vill säga att de av staten fastställda
nationella kursmålen och betygskriterierna anger de kunskaps-
kvaliteter olika betyg representerar men att elever och lärare
väljer ämnesinnehåll och arbetsmetoder.

Detta är grundprincipen i det målstyrda systemet. Inget sys-
tem är emellertid enbart målstyrt. Det finns också, som fram-
gått av materialet, ett antal regler för betygssättningen. Dessa
finns formulerade i skollagen och i de olika förordningarna,
grundskoleförordningen, gymnasieförordningen och förord-
ningen för kommunal vuxenutbildning. Även läroplanerna
innehåller ett antal föreskrifter om betygssättning. Slutligen
ger också Skolverket löpande ut föreskrifter med beteckningar
som SKOLFS 2000:141, vilket betyder att föreskriften ingår i
Skolverkets författningssamling, att den beslutats år 2000 och
har löpnummer 141. Vissa av dessa föreskrifter eller författ-
ningar gäller betygssättning. De som redovisas i det här materia-
let är aktuella när detta skrivs våren 2001 men kan ha ändrats
senare.

I bilagan redovisas ett antal utdrag ur Lpo 94, Lpf 94, grund-
skoleförordningen samt gymnasieförordningen som är giltiga
för bedömning och betygssättning.
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Lpo 94

2.2 Kunskaper
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och sam-
hällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Ut-
forskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund
för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervis-
ningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter att varje elev
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
• utvecklar sitt eget sätt att lära,
• utvecklar tillit till sin egen förmåga,
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i

samspel med andra,
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och till-

sammans med andra,
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter

grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska
överväganden,

• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och äm-
nesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet,

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen
av att vårda sitt språk,

• lär sig att kommunicera på främmande språk,
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina

kunskaper som redskap för att
– formulera och pröva antaganden och lösa problem,
– reflektera över erfarenheter och
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden,
– inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att

kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och
yrkesinriktning.
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Mål att uppnå i grundskolan
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt

och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift,
• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan till-

lämpa det i vardagslivet,
• känner till och förstår grundläggande begrepp och samman-

hang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsveten-
skapliga och humanistiska kunskapsområdena,

• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett
ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud,

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nord-
iska och västerländska kulturarv,

• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk,
religion och historia,

• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så
många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, mu-
sik, drama och dans,

• har utvecklat förståelse för andra kulturer,
• kan kommunicera i tal och skrift på engelska,
• känner till grunderna för samhällets lagar och normer och

vet om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i sam-
hället,

• har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga bero-
ende av varandra,

• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår
grundläggande ekologiska sammanhang,

• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en
god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydel-
se för hälsan och miljön,

• har kunskaper om medier och deras roll,
• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskaps-

sökande och lärande och har fördjupade kunskaper inom
några ämnesområden efter eget val.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan skall
• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling

och lärande.
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Läraren skall
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfa-

renheter och tänkande,
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna

förmågan,
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda

olika uttrycksmedel,
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har

svårigheter,
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildnings-

målen och
• organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimule-
ras att använda och utveckla hela sin förmåga,

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kun-
skapsutvecklingen går framåt,

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett

ökat eget ansvar,
– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sam-

manhang och
– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och
vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskaps-
mässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större
ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får
ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skol-
lagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demo-
kratiska arbetsformer (1 kap. 2§).

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning

och det inre arbetet i skolan och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin för-

måga att arbeta i demokratiska former.
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Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan skall
• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande

över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren skall
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för

sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
• se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bak-

grund får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med
stigande ålder och mognad,

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande
över och utrymme i undervisningen,

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbets-
former,

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervis-
ningen och

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för
de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt
samhälle.

2.4 Skola och hem
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elever-
nas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för
barns och ungdomars utveckling och lärande.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan skall
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsam-

mans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Läraren skall
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om

elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situa-

tion och därvid iaktta respekt för elevens integritet.

2.5 Övergång och samverkan
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem
skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling
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och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i
ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå
ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet
skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som
gäller för respektive verksamhet.

Riktlinjer
Läraren skall
• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem,
• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i för-

skolan och i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt
• i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av sär-

skilt stöd.

2.7 Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått
de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller
ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnes-
specifika kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier
anges i anslutning till respektive kursplan.

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter att varje elev
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa

egen och andras bedömning i relation till de egna arbets-
prestationerna och förutsättningarna.

Riktlinjer
Läraren skall
• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga

och sociala utveckling,
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för
eleven och hemmen samt informera rektorn,

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande infor-
mera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov
och
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• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om
elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och
göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

2.8 Rektors ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig perso-
nal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verk-
samheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen.
Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för
att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de
nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala
arbetsplanen. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har
därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande

gynnas,
• skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för
att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek,
datorer och andra hjälpmedel,

• undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att
eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,

• kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår pro-
blem och svårigheter för eleven i skolan,
- - -

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den vär-
dering av elevernas utveckling som lärare gör,

• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att
eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden
som en helhet,

• ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervis-
ningen i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är exempel-
vis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och sam-
levnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger,

• samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveck-
ling och lärande,

• samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa för-
utsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,

• formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utveck-
las och att föräldrarna får information om skolans mål och
sätt att arbeta och om olika valalternativ,
- - -
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Grundskoleförordning
(1994:1194)

2 kap. Undervisningens innehåll
Arbetsplan
23 § För genomförandet av de fastställda målen för utbild-

ningen skall det finnas en arbetsplan.

Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare
och övrig personal samt företrädare för eleverna och de-
ras vårdnadshavare.

7 kap. Betyg m.m.
1 § I läroplanen finns vissa riktlinjer i fråga om bedömning

och betyg.

I detta kapitel finns närmare föreskrifter om
– utvecklingssamtal,
– betygssättning,
– ämnesprov,
– betygskatalog m.m.,
– utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg, och
– prövning m.m.
Förordning (1999:683)

Utvecklingssamtal
2 § Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens

vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje
termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare
samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala
utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal).

På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som
ett komplement till utvecklingssamtalet lämna skriftlig in-
formation om elevens skolgång. Sådan information får
dock inte ha karaktären av betyg.

Utvecklingssamtal skall i vissa fall resultera i ett sådant åt-
gärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §. Förordning (1999:683).
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Betygssättning
3 § Betyg skall sättas i grundskolans ämnen. Om under-

visningen i samhällsorienterande ämnen och natur-
orienterande ämnen (ämnesblock) helt eller i huvudsak
varit ämnesövergripande, får läraren besluta att ett sam-
manfattande betyg skall sättas för ämnesblocket. Om frå-
gan om ett sammanfattande betyg skall sättas är beroende
av flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas, skall
rektorn besluta i frågan.

Med samhällsorienterande ämnen avses geografi, histo-
ria, religionskunskap och samhällskunskap. Med natur-
orienterande ämnen avses biologi, fysik och kemi. För-
ordning (1999:683).

4 § Betyg skall sättas
1. i slutet av varje termin i årskurs 8 och i slutet av höstter-
minen i årskurs 9 i ämnen och ämnesblock som inte har
avslutats, och
2. när ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats.

5 § Betyg skall sättas av läraren. Om ett betyg är beroende av
två eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan
enas, skall betyget sättas av rektorn. Förordning (1999:
683).

6 § Som betyg skall någon av följande beteckningar användas

Godkänd (G)
Väl godkänd (VG)
Mycket väl godkänd (MVG).
Förordning (1999:683).

7 § När betyg sätts innan ett ämne eller ett ämnesblock har
avslutats, skall de kunskaper bedömas som eleven inhäm-
tat i ämnet eller ämnesblocket fram till och med den ak-
tuella terminen.

Om en elev inte når upp till de mål som lokalt bestämts
för ett ämne eller ämnesblock, skall betyg inte sättas i
ämnet eller ämnesblocket. Förordning (1999:683).

8 § När betyg sätts efter det att ett ämne eller ett ämnesblock
har avslutats, skall betyget bestämmas med hjälp av
1. de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha upp-
nått i grundskolan, och
2. de betygskriterier som har fastställts för ämnena och
ämnesblocken.
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Betyget Godkänd skall motsvara de mål som eleverna en-
ligt kursplanerna skall ha uppnått i ämnena i slutet av
det nionde skolåret. Statens skolverk skall fastställa betygs-
kriterier för betygen Väl godkänd och Mycket väl god-
känd. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper
enligt kursplanerna som krävs för respektive betyg.

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen
bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slu-
tet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funk-
tionshinder eller andra liknande personliga förhållanden
som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt
hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål. Förord-
ning (2000:667).

9 § Om en elev inte når upp till de mål i ett ämne som enligt
kursplanen skall ha uppnåtts i slutet av det nionde skol-
året, skall betyg inte sättas i ämnet. Betyg skall inte heller
sättas i ett ämnesblock om eleven inte når upp till målen
i samtliga ämnen som ingår i ämnesblocket.

I fall som avses i första stycket skall på begäran av eleven
eller elevens vårdnadshavare ett skriftligt omdöme om
elevens kunskapsutveckling i ämnet eller ämnesblocket
ges. Av omdömet kan också framgå de stödåtgärder som
har vidtagits.

Omdömet skall undertecknas av läraren. Förordning
(1999:683).

Ämnesprov
10 § Ämnesprov i svenska, engelska och matematik skall an-

vändas i slutet av årskurs 9 för att bedöma elevernas
kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning.

Ämnesprov i samma ämnen kan användas i slutet av års-
kurs 5 för att bedöma elevernas kunskapsutveckling.

Statens skolverk fastställer ämnesprov och meddelar när-
mare föreskrifter om dem. Förordning (1999:683).

Betygskatalog m.m.
11 § En elevs betyg skall antecknas i en betygskatalog. Beslut

enligt 7 och 9 §§ att inte sätta betyg i ett ämne eller ett
ämnesblock skall också antecknas i betygskatalogen. Av an-
teckningen skall det framgå om betyget har satts innan el-
ler efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats.
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Skriftliga omdömen enligt 9 § skall hållas samlade. För-
ordning (1999:683).

Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg
12 § Terminsbetyg skall utfärdas vid slutet av varje termin i

årskurs 8 och vid slutet av höstterminen i årskurs 9.
Terminsbetyget skall innehålla det senast satta betyget i
varje ämne. Det skall framgå om ämnet eller ämnesblocket
har avslutats. Terminsbetyg skall inte utfärdas om eleven
skall få ett slutbetyg enligt 13 §.

Rektorn eller den som rektorn bestämmer skall under-
teckna terminsbetyget. Förordning (1999:683).

13 § Slutbetyg skall utfärdas när skolplikten upphör. En elev
som efter skolpliktens upphörande har slutfört årskurs 9
har rätt att få ett nytt slutbetyg. Slutbetyget skall inne-
hålla uppgifter om den högsta årskurs eleven genomgått
och om elevens senaste betyg i ämnen och ämnesblock.
Betyg satta enligt 7 § skall inte ingå i slutbetyget. Till slut-
betyget skall det i förekommande fall fogas sådana skrift-
liga omdömen som avses i 9 §. Förordning (1999:683).

Rektorn skall underteckna slutbetyget.

14 § Om en elev avgår från en kommuns grundskola utan att
slutbetyg utfärdas, skall intyg om avgången utfärdas.
Intyget skall innehålla uppgifter om

1. den årskurs från vilken eleven avgått,
2. tiden för avgången,
3. de ämnen och ämnesblock i vilka eleven undervisats,
4. i förekommande fall senaste betyg i ämnen och äm-
nesblock, och
5. antal timmar garanterad undervisning som eleven er-
bjudits.

Rektorn eller den som rektorn bestämmer skall under-
teckna intyget. Förordning (1999:683).

15 § Intyg om avgång skall sändas till styrelsen för den skola
där eleven skall fortsätta sin utbildning om detta är känt.

Intyget skall också sändas till elevens vårdnadshavare.
Förordning (1999:683).



76 DEL 3: BILAGOR

Prövning m.m.
16 § Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att gå

igenom prövning. Denna kan avse hela utbildningen i
grundskolan eller ett eller flera ämnen eller ämnesblock
som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som tidi-
gare har fått betyg i avslutat ämne eller slutbetyg från
grundskolan.

Bestämmelserna i 5, 6, 8 och 11 §§ skall tillämpas i fråga
om prövningen. Betyg över prövningen skall utfärdas av
rektorn eller den som rektorn bestämmer. Förordning
(1999:683).

17 § Den som redan har slutbetyg från grundskolan har efter
prövning i ett eller flera ämnen eller ämnesblock rätt att
få ett nytt slutbetyg. Rektorn utfärdar det nya slutbetyget.

Om prövningen avser hela utbildningen för den som inte
redan har slutbetyg från grundskolan, skall rektorn ut-
färda slutbetyg. Förordning (1999:683).

18 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om
utformningen av betygskatalog, terminsbetyg, slutbetyg
och betyg över prövning. Förordning (1999:683).

19 § I 26 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om rättelse av skrivfel och liknande. Rektorn får besluta
om rättelse av betyg.

I sådana fall skall ett nytt terminsbetyg, slutbetyg eller
betyg över prövning utfärdas. Om det är möjligt skall det
felaktiga betyget förstöras. Rättelsen skall antecknas i
betygskatalogen. Förordning (1999:683).
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Lpf 94

2 Mål och riktlinjer
Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De
anger därmed en önskad kvalitetsutveckling i skolan.

Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått
när de lämnar skolan. Det är skolans och skolhuvudmannens
ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål.

2.1 Kunskaper
Mål att sträva mot
Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan, komvux
och SSV samt, så långt det är möjligt, i gymnasiesärskolan och
särvux
• tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens

studieprogram,
• kan använda sina kunskaper som redskap för att
• formulera och pröva antaganden och lösa problem
• reflektera över erfarenheter
• kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden
• lösa praktiska problem och arbetsuppgifter,
• tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas,
• utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga

att utvärdera sitt eget lärande och
• utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsam-

mans med andra.

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans natio-
nella och specialutformade program samt den gymnasiala
vuxenutbildningen dessutom
• kan överblicka större kunskapsfält och utvecklar en analytisk

förmåga och närmar sig ett alltmer vetenskapligt sätt att ar-
beta och tänka,

• utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att
kunna påverka arbetsliv och samhällsliv,

• ökar sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter
grundade på såväl empirisk kunskap och kritisk analys som
förnuftsmässiga och etiska överväganden,
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• kan använda kunskaper som redskap för att formulera och
pröva hypoteser och lösa problem,

• har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och
västerländska kulturarvet,

• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk,
religion och historia,

• har kunskaper om internationell samverkan och globala sam-
band och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, euro-
peiskt och globalt perspektiv.

Skolan skall särskilt sträva mot att varje elev som lämnar utbild-
ning på individuellt program i gymnasieskolan
• har en planering för och goda möjligheter till fortsatt utbild-

ning eller förvärvsarbete.

Skolan skall särskilt sträva mot att varje elev i gymnasiesärskolan
och särvux
• är medveten om sig själv som person och om sina förutsätt-

ningar och möjligheter,
• kan kommunicera och behärskar det svenska språket/tecken-

språk eller alternativ kommunikation och själv förstår andra,
• kan ge uttryck för erfarenheter, tankar och känslor,
• har insikt i den egna kulturen och känner till och visar för-

ståelse för andra kulturer,
• känner till förutsättningarna för en god miljö och
• känner till grunderna för samhällets lagar och regler samt

sina rättigheter och skyldigheter i skolan och samhället.

Mål att uppnå
Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett natio-
nellt eller specialutformat program eller sådant individuellt pro-
gram som är förenat med yrkesutbildning under anställning,
s.k. lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller gymnasial
vuxenutbildning
• kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar

i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier,
• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kultur-

utbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje,
• kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och var-

dagsliv och för fortsatta studier,
• kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av

betydelse för yrkes- och vardagsliv,
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• har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutspro-
cesser i samhälls- och arbetsliv,

• har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser,
hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika
livsfrågor och värderingsfrågor och

• kan observera och analysera människans samspel med sin
omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på
gymnasieskolans nationella och specialutformade program
dessutom
• har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa och
• kan hämta stimulans ur estetiskt skapande och kulturella

upplevelser.
Varje person som slutfört utbildning för lärlingar skall
• ha för branschen godtagbart yrkeskunnande.

Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på
ett nationellt eller specialutformat program i gymnasiesärskolan
har nått så långt i förhållande till de nyss för gymnasieskolan
angivna målen, som de individuella förutsättningarna medger.

Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om programmål
för gymnasieskolans olika nationella program, för gymnasie-
särskolans olika nationella program, för den grundläggande
vuxenutbildningen samt för särvux olika delar.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan skall
• hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och
• samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.

Läraren skall
• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfaren-

heter och tänkande,
• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att

lära, organisera arbetet så att eleven,
• utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimu-

leras att använda och utveckla hela sin förmåga,
• upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kun-

skapsutvecklingen går framåt,
• får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
• successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat

eget ansvar,
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• i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och
praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande,

• tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vi-
lar på och låta eleven ta ställning till hur kunskaper kan an-
vändas,

• se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speg-
lar både manliga och kvinnliga perspektiv,

• stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till
elever med svårigheter,

• samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildnings-
målen,

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter av
arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig un-
der utbildningens gång,

• se till att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap och
• i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnes-

området och den pedagogiska forskningen.

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig
och ta ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att
planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på
såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbild-
ningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan
att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9 §§).

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva mot att varje elev
• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• aktivt utövar inflytande över sin utbildning,
• utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar

sin förmåga att arbeta i demokratiska former,
• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati

i arbetsliv och samhällsliv och
• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsam-

mans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.
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Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan skall
• gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kultu-

rella och fysiska skolmiljön.

Läraren skall
• utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin

inlärning och sitt arbete i skolan,
• se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bak-

grund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer
och innehåll i undervisningen,

• uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina syn-
punkter att göra det,

• planera undervisningen tillsammans med eleverna,
• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och till-

sammans med eleverna utvärdera undervisningen.

2.5 Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått
de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs
och som definieras i betygskriterier.

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva mot att varje elev
• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och
• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i för-

hållande till kraven i kursplanerna.

Riktlinjer
Läraren skall
• fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklings-

behov och framgångar i studierna,
• i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hem-

men och informera om elevernas skolsituation och kunskaps-
utveckling och

• redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker.

Läraren skall vid betygsättningen
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i

förhållande till kraven i kursplanen,
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• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på
annat sätt än genom den aktuella undervisningen,

• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och
• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid be-

akta hela kursen.

2.6 Rektors ansvar
Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna
och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande an-
svaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de
riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att lokal arbetsplan
upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas
i förhållande till de riksgiltiga målen, målen i skolplanen och
den lokala arbetsplanen. Rektorn har ansvar för skolans resul-
tat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
• utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas

efter elevernas önskemål och val av kurser och så att återvänds-
gränder i studiegången undviks,

• undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer
anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar,

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande
gynnas,

• arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till
handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälp-
medel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a.
bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel,

• undervisning, elevvårds- och syoverksamhet utformas så att
elever som behöver särskilt stöd och hjälp får detta,

• eleverna får information inför studiernas början, får en väl
utformad introduktion i studierna och i ämnet/kursen och
får stöd att formulera mål för sina studier,

• varje elev i dialog med skolan gör upp en individuell studie-
plan och reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen,

• upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans hand-
lingsprogram för att förebygga och motverka alla former av
kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska be-
teenden bland elever och anställda,

• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetens-
utveckling som krävs för att de professionellt skall kunna ut-
föra sina uppgifter,
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• det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser
så att eleverna får ett sammanhang i sina studier,

• samverkan med universiteten och högskolorna samt arbets-
livet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt
god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och
fortsatt utbildning,

• den studie- och yrkesorienterande verksamheten organise-
ras så att eleverna får vägledning inför de olika val som sko-
lan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke,

• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utby-
ten i utbildningen och

• skolpersonalen får kännedom om de internationella överens-
kommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbild-
ningen.

Rektor har när det gäller gymnasieskolan och gymnasiesär-
skolan ett särskilt ansvar för att
• föräldrar får insyn i elevernas skolgång,
• skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen skall

bidra, samordnas så att de utgör en helhet för eleven och ...
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Gymnasieförordning
(1992:394)

1 kap. Inledande bestämmelser
Individuell studieplan
12 § För varje elev skall det upprättas en individuell studie-

plan. Den skall innehålla uppgifter om elevens studieväg
och om de val av kurser eleven gjort. Vidare skall det av
studieplanen framgå om eleven följer ett fullständigt, utö-
kat eller reducerat program. Förordning (1999:844).

Arbetsplaner
13 § För genomförandet av de fastställda målen för utbild-

ningen skall det finnas en arbetsplan.

Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare
och övrig berörd personal samt representanter för ele-
verna. Rektorn beslutar om arbetsplanen.

Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärde-
ras. Förordning (1995:1269).

7 kap. Betyg m.m.
Betyg på avslutade kurser och projektarbeten
1 § Betyg skall sättas i enlighet med bestämmelserna i detta

kapitel på varje avslutad kurs och på projektarbete.

Betyg skall dock sättas i enlighet med bestämmelserna i 7
kap. 3, 5, 6, 8 och 9 §§ grundskoleförordningen (1994:
1194) om en elev inom ramen för ett individuellt pro-
gram läser ett ämne enligt grundskolans kursplan.

En elev som enligt 5 kap. 20 § har läst en kurs i etapper
skall få betyg efter varje etapp. Till etappbetyget skall fo-
gas en beskrivning av i vilken mån eleven har uppnått
kursens mål. För en elev som har fått betyg från samtliga
etapper av en kurs skall ett sammanfattande betyg sättas
på kursen i dess helhet. Förordning (1999:844).
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2 § Som betyg skall användas någon av följande beteckningar
Icke godkänd (IG)
Godkänd (G)
Väl godkänd (VG)
Mycket väl godkänd (MVG).

3 § Betyg skall sättas av läraren. Om ett betyg beror av två
eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas,
skall betyget sättas av rektorn.

Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar under-
lag för bedömning av elevens kunskaper, skall betyg inte
sättas. Förordning (2000:689).

4 § Vid betygssättningen på en kurs skall läraren som stöd
använda de betygskriterier som har fastställts för kursen.

Betygskriterier skall fastställas för varje kurs och skall pre-
cisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för
att eleven skall få något av betygen Godkänd, Väl god-
känd respektive Mycket väl godkänd. Statens skolverk,
eller, i fråga om lokala kurser, styrelsen för utbildningen
fastställer betygskriterierna.

Inför betygssättningen i kärnämnena svenska, svenska som
andraspråk, engelska och matematik skall lärarna använda
sig av nationellt fastställda prov. Nationellt fastställda prov
skall också användas i den avslutande gemensamma
karaktärsämneskursen i engelska och matematik. Även i
övrigt bör lärarna använda nationellt fastställda prov som
ett hjälpmedel för att bedömningsgrunderna skall bli så
enhetliga som möjligt över landet. Proven fastställs av
Skolverket som också meddelar närmare föreskrifter om
dem. Förordning (1999:844).

5 § Vid betygssättningen av ett projektarbete skall beteckning-
arna Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl godkänd (VG)
respektive Mycket väl godkänd (MVG) användas.

Statens skolverk fastställer betygskriterier för projekt-
arbetet. Förordning (2000:689).

6 § En elevs betyg skall antecknas i en betygskatalog. Bety-
gen skall finnas samlade för varje enskild elev. Betygskata-
logen skall utgöra den officiella dokumentationen över
de betyg som har satts. Rektorn ansvarar för förandet av
betygskatalogen.
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Rektorn skall se till att eleverna informeras om rätten att
få ett utdrag ur betygskatalogen i form av ett samlat
betygsdokument.

7 § Om en elev övergår till en annan gymnasieskola eller av-
bryter studierna skall skolan utfärda ett samlat betygs-
dokument som innehåller de betyg som eleven redan har
fått. När en elev övergår till en annan gymnasieskola skall
läraren lämna skriftlig information till den nya skolan om
de kurser eleven påbörjat men inte slutfört.

Slutbetyg
8 § Elever skall få slutbetyg när de har gått igenom ett natio-

nellt program eller ett specialutformat program och har
fått betyg på alla kurser och det projektarbete som ingår
i elevens studieväg.

En elev som har gått ett individuellt program skall få slut-
betyg efter att ha fullföljt den studieplan som har lagts
upp för eleven.

En elev som genom studier på ett individuellt program
fått betyg i ett ämne i grundskolan har rätt att få ett nytt
slutbetyg från grundskolan. Rektorn i gymnasieskolan
skall utfärda det nya slutbetyget. Förordning (1999:844).

9 § Slutbetyget utgör en sammanställning av betygen i samt-
liga kurser som eleven har slutfört och betyget på det pro-
jektarbete eleven har utfört. Sådant betyg från en etapp
av en kurs som avses i 1 § tredje stycket får inte föras in i
ett slutbetyg.

Den elev som har fått betyg på kurser utöver vad som
krävs för ett fullständigt program har rätt att välja vilken
eller vilka kurser som skall ingå i slutbetyget. Kurser i
kärnämnen och kurser i karaktärsämnen som är gemen-
samma för ett nationellt program samt kurser som ingår
i en nationellt fastställd inriktning skall dock alltid ingå i
slutbetyget. Förordning (1999:844).

10 § Av slutbetyget skall framgå
1. vilket program och, i förekommande fall, vilken inrikt-
ning som utbildningen avser,
2. vilket antal gymnasiepoäng som fastställts för varje kurs
och för projektarbetet, och
3. om eleven har slutfört ett fullständigt, ett utökat eller
ett reducerat program.



DEL 3: BILAGOR 87

Om en elev har fått betyg på en lokal kurs skall kursens
innehåll och omfattning framgå av slutbetyget. I slut-
betyget skall det anges om eleven har haft ett längre studie-
uppehåll för studier utomlands och vilken karaktär och
omfattning dessa studier i så fall har haft. Förordning
(1999:844).

11 § Rektorn utfärdar slutbetyget.

Anteckning om att slutbetyg har utfärdats skall göras i
betygskatalogen.

12 § Om en elev i gymnasieskolan efter prövning enligt 14 §
får betyg på en kurs skall detta betyg tas med i slutbetyget.
I övrigt skall betyg efter prövning utfärdas separat. För-
ordning (1999:844).

Bevis över utbildning på individuellt program
13 § Om en elev som gått på ett individuellt program övergår

till ett nationellt eller specialutformat program, avbryter
studierna eller övergår till en annan gymnasieskola skall
eleven få bevis över genomgången utbildning, där det
framgår vilka utbildningsinslag och vilken praktik eleven
deltagit i. Ett sådant bevis skall i förekommande fall läm-
nas som komplement till ett slutbetyg eller ett samlat
betygsdokument. Förordning (1996:1363).

Prövning m.m.
14 § Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i

alla kurser som ingår i elevens individuella studieplan om
eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om
eleven har fått betyget Icke godkänd på den. En elev som
har läst en etapp av en kurs enligt 5 kap. 20 § har rätt att
gå igenom prövning i de etapper av kursen som han eller
hon saknar betyg i.

Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha
betyg därifrån har rätt att gå igenom prövning i alla kur-
ser som får förekomma på ett nationellt program.

Prövning får avläggas endast i en kommun eller ett lands-
ting som anordnar den aktuella kursen.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om
prövning. Förordning (1999:844).
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15 § När det gäller betygssättning och utfärdande av betyg skall
1–3 §§, 4 § första stycket samt 6 § tillämpas.

Den som inte längre är elev i gymnasieskolan har ändå
rätt att få ett slutbetyg därifrån om han kan visa att han
har fått betyg antingen i gymnasieskolan eller vid pröv-
ning i gymnasieskolan på kurser som sammantagna kan
utgöra ett nationellt program eller ett specialutformat
program. För den som går igenom prövning i samtliga
kurser på ett program fordras dock inte betyg i estetisk
verksamhet, idrott och hälsa eller på projektarbete.

Slutbetyg enligt andra stycket utfärdas av rektorn vid den
gymnasieskola där den sista prövningen av betydelse för
slutbetyget genomförts. Förordning (1999:844).

16 § En elev som inte följt undervisningen i en kurs får, utan
att eleven går igenom prövning enligt 14 §, av rektorn
ges betyget Godkänd på kursen, om
1. det av betyg, intyg eller liknande framgår att eleven
genom studier i utlandet eller på annat sätt förvärvat så-
dana kunskaper som behövs för betyget Godkänd, och
2. kommunen eller landstinget anordnar kursen. Förord-
ning (1999:844).

Utformning av betygsdokument
17 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om

utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument
och slutbetyg. I fråga om föreskrifter som rör slutbetyg
skall Skolverket samråda med Högskoleverket. Förord-
ning (1998:354).

Rättelse av betyg
18 § I 26 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om rättelse

av skrivfel och liknande. Rektorn får besluta om rättelse
av betyg. Avser rättelsen en betygshandling som har läm-
nats ut till eleven skall en ny sådan handling utfärdas och
en anteckning om detta göras i betygskatalogen.

Utvecklingssamtal
19 § Minst en gång per termin skall rektorn se till att eleven

ges en samlad information om elevens kunskapsutveck-
ling och studiesituation (utvecklingssamtal). Utvecklings-
samtalet skall genomföras med den individuella studie-
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planen som grund. I fråga om elever som inte fyllt 18 år
och inte heller ingått äktenskap skall även vårdnadshava-
rna få sådan information som avses i första stycket. För-
ordning (2000:219).

SKOLFS 2000:134
Utkom från trycket den 10 maj 2000

Skolverkets föreskrifter om tillämpningen av betygs-
kriterier i gymnasieskolan. 2000-03-29

Skolverket föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § andra stycket
gymnasieförordningen (1992:394) följande.

1 § I SKOLFS 2000:2-133 finns kursplaner och betygskriterier
för nationellt fastställda kurser i gymnasieskolan. Vid till-
ämpningen av betygskriterierna gäller vad som sägs i 2–4
§§.

2 § För att erhålla ett betyg skall, om inte annat framgår av
3–4 §§, eleven ha kunskaper enligt samtliga kriterier som
gäller för betyget. Betygskriterierna för betyget Väl god-
känd anger vilka kunskaper som fordras utöver dem som
fordras för betyget Godkänd. Betygskriterierna för Mycket
väl godkänd anger vilka kunskaper som fordras utöver
dem som fordras för Väl godkänd.

3 § För betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd gäller
att särskilt väl utvecklad förmåga avseende något eller
några kriterier kan väga upp brister avseende ett eller ett
par andra kriterier. De krav som gäller för Godkänd skall
dock alltid vara uppfyllda, om inte sådana särskilda skäl
som anges i 4 § föreligger.

4 § För samtliga betygssteg gäller att om särskilda skäl före-
ligger kan läraren bortse från enstaka kriterier. Med sär-
skilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga
förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör
ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst
kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hän-
visar till andra myndigheters föreskrifter skall dock alltid
uppfyllas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2000.

Mats Ekholm, Emma Ahlström
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SKOLFS 2000:141
Utkom från trycket 2000-06-19

Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för grundsko-
lans ämnen

1 § För ämnen i grundskolan, som anges i förordningen
(SKOLFS 2000:135) om kursplaner i grundskolan, gäller
betygskriterier enligt bilagan till dessa föreskrifter.

2 § Vid tillämpningen av betygskriterierna gäller följande:

För att erhålla betyget Väl godkänd skall, om inte annat
framgår nedan, eleven ha kunskaper enligt samtliga kri-
terier som gäller för betyget. För att erhålla betyget Mycket
väl godkänd skall eleven förutom de kunskaper som gäl-
ler för Väl godkänd ha kunskaper enligt kriterierna som
gäller för Mycket väl godkänd. För dessa betygssteg gäller
dock att särskilt väl utvecklad förmåga avseende något
eller några kriterier kan väga upp brister avseende ett el-
ler ett par andra kriterier.

Om särskilda skäl föreligger kan läraren bortse från en-
staka kriterier. Med särskilda skäl avses här funktionshin-
der eller andra liknande personliga förhållanden som inte
är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för
eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium.
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