Dagspressen inför avslutningen i
grundskolan 2006
• Orättvisa betyg i Lunds skolor

Stora skillnader i andelen MVG i praktiska ämnen mellan kommunens
högstadieskolor – (Sydsvenska Dagbladet 30/5 2006).
-

• ”Jag tror vi satt lite för höga betyg”

- Svaneskolans idrottslärare Lars Tonning ångrar sin betygssättning.
(Sydsvenska Dagbladet 30/5 2006).

• Rektor: Små klasser ger högre betyg

- Freinetskolan har få elever - och väldigt höga betyg. (Sydsvenska Dagbladet 30/5

2006)

• Skolor sätter betyg utan hänsyn till nationella
prov

- Tror du betygsättningen på din skola är rättvis? – (Sydsvenska Dagbladet 31/5
2006).

• Risk för blyga elever att få sämre betyg

- Trodde du att det är dina ämneskunskaper som ger dig bra betyg i skolan? Tänk
om! (Svenska Dagbladet 17/6 2006).

Dagspressen våren 2008
• Var fjärde högstadielärare av 800 svarande i Göteborg
har gett elever för höga betyg.

Orsaker:
• Upplevt press från föräldrar eller skolans ledning
• ”Snällbetyg” på grund av god relation med eleven

Göteborgsposten (2008). Många lärare ger för höga betyg.
Enkätundersökning. Göteborgsposten 2008-05-09.
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Varför ett nytt betygssystem?
• Förändrat styrsystem av skolan från regel till mål- och resultatstyrning

• Nya synsätt på kunskap och lärande
• Missnöjet med och det vikande

förtroendet för det normrelaterade
betygssystemet

Termer och begrepp
• Bedömning
(eng. assessment) är den process som består av lärares
arbete med att bilda sig en uppfattning av elevens totala
utveckling, det vill säga såväl fysiskt, kunskapsmässigt,
språkligt, känslomässigt som socialt.

• Betygsättning
(eng. grading) innebär att lärare vid en given tidpunkt ska
sammanfatta sina bedömningar av elevens kunskaper och
kunnandet i de ämnen som ingår i kursplanen och uttrycka
detta i ett av betygen A, B, C, D, E eller F beroende på
kvaliteten i kunskaperna och kunnandet hos eleven.

En ny betygsskala

Björklund: Ny betygsskala ökar rättvisan
”Flit kommer att betala sig bättre när en elev
istället för ett plus i kanten kan få högre betyg.
Det ska löna sig att plugga i skolan”.
Utbildningsdepartementet: Pressmeddelande 6 nov 2008.
Proposition 2008/09:66. En ny betygsskala.

En ny betygsskala
•
•
•
•

Systemet ska vara mål- och kunskapsrelaterat
Mål för årskurs 3 i matematik, svenska och svenska som andraspråk
Ny betygsskala för alla skolformer i sex steg
Fem godkända steg, (A-E) samt ett för underkänd prestation (F) och
(STRECK) om bedömningsunderlag saknas.

• Nationellt formulerade kriterier för betygsstegen A, C och E
• Betyg ska ges vid slutet av varje termin från årskurs 6 i grund- och
grundsärskolan och från och med höstterminen i årskurs 7 i
specialskolan
Proposition 2008/09: 66 En ny betygsskala.

Dagens betygsstege och den föreslagna
betygsskalan
Nuvarande

Nytt förslag

Beteckning

Beskrivning

Värde

Beteckning

MVG

Mycket väl
godkänt

20

A

Kriterierna för A i sin helhet

B

Väl
godkänt

15

Kriterierna för C och till
övervägande del för A

C

Kriterierna för C i sin helhet

G

Godkänt

10

D

Kriterierna för E och till
övervägande del för C

E

Kriterierna för E i sin helhet

IG

Underkänt

0

F

Uppfyller inte kriterierna för E

VG

Beskrivning

Värde

20
17,5
15
12,5
10
0

Förslaget till betygsskala

• ”Ett skäl till att det inte utformas nationella

betygskriterier för alla betygssteg är att det är
mycket svårt att konstruera betygskriterier i fem
steg så att de kvalitativa skillnaderna blir
tillräckligt tydliga.”

• Utbildningsdepartementet (2008). Frågor och svar om en
ny betygsskala. http://www.regeringen.se/sb/d/10238

Revision av läro- och kursplaner
• Ett förändrat läroplansbegrepp – mer likt systemet före 1994
• Stora innehållsliga förändringar i läroplan
• Förenkling av målsystemet med endast en typ av mål, som anger
•
•
•
•
•

tydliga och realistiska ämneskunskaper med en inbyggd
kunskapsprogression
Betygskriterier för åk 9 kompletteras med för respektive årskurs
´kunskapskrav för godtagbara kunskaper´
Kommentarmaterial till kursplaner som ytterligare förtydligar de nu
språkligt mer stringent formulerade målen tillsammans med
bedömningsexempel
Avstämningstillfällen i åk 3, 6 och 9
Blockbetygen tas bort
Resultaten av nationella prov bör i högre grad styra betygsättningen
Proposition 2008/09: 87 Tydligare mål och kunskapskrav –
nya läroplaner för skolan.

Betygsdebatten i media

Uppbyggnad av kursplaner
Nuvarande kursplaner

Kommande kursplaner

Ämnets syfte och roll i
utbildningen

Syfte

Mål att sträva mot

Centralt innehåll för
åk 3, åk 6 och åk 9

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Mål att uppnå vid slutet av
åk 3, 5 och åk 9

Kunskapskrav för godtagbara
kunskaper i åk 3 och åk 6

Bedömningens inriktning
Mål att uppnå i slutet av åk 9

Kunskapskrav för betyget E åk 6 o 9

Betygskriterier för väl godkänt

Kunskapskrav för betyget C åk 6 o 9

Betygskriterier för mkt väl godkänt

Kunskapskrav för betyget A åk 6 o 9

Några funderingar inför förslaget

• Utformningen av betygsskalan
• Motiven till fler betygssteg
• Betygstillfällena - terminsbetyg
• Fördelningstänkandet

Motiv för en utökad betygsskala
• ”enligt olika studier stödjer en majoritet av lärare,

elever, och allmänhet kraven på fler betygssteg” (s. 60).
• ”flera betygssteg innebär att kunskapsprogressionen blir
tydligare än idag genom att möjligheten att nyansera
bedömningen ökar” (s. 61).
• ”att avståndet mellan betygsstegen blir mindre bör
också öka elevernas motivation att anstränga sig mer för
att uppnå bättre resultat” (s. 61).
• ”fler betygssteg innebär även ökad tydlighet i
informationen till elever och vårdnadshavare” (s. 61-62).
Ds 2008:13 En ny betygsskala. Betygsberedningens (U
2007:A) förslag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Skalnivå
”Detta talar för en värdeskala med lika långa intervall
mellan närliggande betyg. En konsekvens av den
föreslagna skalan är att det i framtiden blir färre som får
A än som idag får Mycket väl godkänt, eftersom
kraven för A som beskrivits tidigare innebär att samtliga
betygskriterier är uppfyllda” (s. 58).

Ds 2008:13 En ny betygsskala. Betygsberedningens (U
2007:A) förslag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Skalnivåer
Skaltyper/ Rangordning Ekvidistant
egenskaper
gradering

Nominal

Nej

Nej

Absolut
nollpunkt
Nej

Ordinal

Ja

Nej

Nej

Intervall

Ja

Ja

Nej

Kvot

Ja

Ja

Ja

Två fundamentala frågor

VAD ?
ska bedömas och betygsättas?

kunskapssynen

HUR ?
ska detta ske?

bedömningsprincipen

Kunskapsformer
fakta

förståelse

färdighet

förtrogenhet

Vad ska bedömas?
Förmågor Kompetenser

Fakta – förståelse – färdighet förtrogenhet

Normrelaterad bedömning
• Mänskliga egenskaper varierar och går att mäta
• Möjligt att konstruera tillförlitliga mätinstrument
• Mätresultat i relativa termer, d v s i jämförelser
– rangordning
• Urvalsinstrument

Kriterierelaterad bedömning

• Det går att formulera mål
• Eleverna kan internalisera målen och

uppnå uppställda kriterier
• Olika sätt att visa kunnandet kan spegla
kraven
• Lärare kan tränas i att utföra
bedömningarna

Bedömningsprinciper
Normrelaterad

Kriterierelaterad

• Att bedöma elevens prestation

• Att bedöma elevens prestation

•

•

•
•

i förhållande till andra elevers
prestationer
Syftet är att kunna
differentiera mellan olika
elevers prestationer för att
kunna rangordna dem
Provuppgifter som möjliggör
variabilitet
Ofta hög reliabilitet och låg
validitet

i förhållande till ett
förutbestämt kriterium
Syftet är att konstatera om
elevens klarar uppställda krav

• Provuppgifter som överens•

stämmer med kriterierna
Ofta hög validitet och låg
reliabilitet

Sätt att erfara betygssystemet
Hierarkiskt kategorisystem
En förändrad kunskapssyn

Mål- och kriterierelaterat
Regelverket

Inga aspekter urskiljs

Rättvis betygsättning
En rättvis betygsättning innebär att det betyg en
elev fått i ett visst ämne eller en viss kurs ska
visa elevens kunskaper och färdigheter i det som
ska ingå i kursen enligt kursplanen och som
motsvaras av betygskriterierna för betyget.
Skolverket (2004). Handlingsplan för en rättssäker och
likvärdig betygssättning. Dnr 00-2004-556, s. 3.

Likvärdighet i betygsättningen
… ”att måttstocken för bedömningen är
densamma för alla elever. Ett betyg i en
klass ska motsvara ett likadant betyg i en
annan klass”
Skolverket (2004). Handlingsplan för en rättssäker och
likvärdig betygssättning. Dnr 00-2004-556, s. 3.

Min kritik
• Motsägelser i styrsystemet
• Betygssystemets beskaffenhet – med tanke på de funktioner det ska
•
•
•

•

fylla - urvalsfunktion
Lärares brist på tillfälle och möjligheter att sätta sig in i
styrsystemets intentioner, betygssystemets epistemologi och
bedömningsprinciper
Lärares ovana vid att göra kvalitativa bedömningar
För lite uppmärksamhet på momenten bedömning och betygsättning
i lärarutbildningen
av vilket följer
Intentionerna med betygssystemet och betygsättningen är inte
realistiska under givna förutsättningar,

• dvs uppdraget lärare fått är inte rimligt.

Styrsystemet kontra betygsättningen

Styrsystemet

Betygsättningen

Decentralisering

Likvärdighet

Deltagande
målstyrning

Rättvisa

Lokalt frirum

Motsägelse

Jämförbarhet

Betygssystemets beskaffenhet
• Ett språkligt baserat system, där kvaliteter i kunnandet ska bedömas
•
•
•
•
•
•
•

i flera steg på kriterierelaterad grund med urvalsfunktion blir
problematisk
Flera måltyper – mål att sträva mot och mål att uppnå (åtgärdas)
Skillnaden mellan mål och kriterier ej tydligt uttalad
Inga nationella kriterier för betygssteget godkänd (åtgärdas)
Variationen i antalet delkriterier för olika ämnen
Inga nationella kriterier för betygsättningstillfällena i skolår 8 och ht
i skolår 9. (varför betyg här när inga kriterier finns?, åtgärdas med
kunskapskrav för godtagbara kunskaper, men endast för åk 6)
Hanteringen av den information som betygen kan ge vid urval –
(ordinalskala, ej intervallskala)
De nationella provens funktion vid betygsättning – förebildlighet –
ingen normerande funktion – (åtgärdas till viss del)

Från skol -> individreglering
• mer detaljerad betygsättning
• individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planeringsböcker
loggböcker
portfolios
LUS (läsutvecklingsschema)
RUS (relationsutvecklingsschema)
individuella utvecklingsplaner
filofax
mobiltelefon
e-post
etc …..

Individualiserad
läroplansutveckling?
Ser vi en förskjutning från

• ämne -> elev som grundenhet
• timplan -> individuell utvecklingsplan
• skola -> individ
• skolreglering -> självreglering
• Målstyrd självreglering???

Sammanfattande metafor
• Använder man en stjärnskruvmejsel för att dra i en
skruv med flat skalle och rak skåra uppstår
problem.

• Om man ändå framhärdar och fortsätter uppstår skador
på skruvens skalle.

• Stjärnskruvmejseln blir dessutom deformerad och

klarar dåligt den funktion den är avsedd för, nämligen
att dra i skruvar med stjärnskalle.
Bengt Selghed

För vidare studier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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