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Abstract 
Marks do not only work as an acknowledge of the effort that has been made under a long period 

of time, but also as a receipt for eligibility to further studies. Within the political debate, marks 

have often caused a big discussion among the political parties. That is due to the obvious 

difference between the political parties on the left, and their counterparts on the right. However, 

there is one thing that they all have in common. Everyone of them have plans of measure within 

their political agenda, regarding the use of marks. 

 
The aim of this study has been to try to understand the way pupils think about marks. We have 

conducted a survey and several interviews with pupils from the final classes in the 9-year 

compulsory school to find out their experiences of the marks and how it affects them.  

According to our study, marks affects pupils in several different ways, both in a positive and a 

negative way. Some pupils feel stress or pressure, others gets motivated, and some might feel 

happy or depressed when they receive their marks. Regardless of what feeling the pupils have, 

one thing is for sure, marks do affect them in one way or another.  

 
Keywords: Pupils, marks, influence, emotions  
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1. Inledning  

I möten mellan människor sker bedömningar. Sinnena fångar intryck och våra hjärnor behandlar 

dem. Människor är sociala varelser och det gör att andra människor är viktiga för oss. Likaväl 

som vi bedömer dem, bedömer de oss. I vår vardag pågår det ständiga bedömningar av andra och 

oss själva. Skolan är i mångt och mycket en avbild av samhället, därför sker också här ständiga 

bedömningar. När vi gör bedömningar av andra, tar vi våra sinnesintryck och sätter dem i relation 

till något annat. Det blir en jämförelse om vad som är rätt/fel, bra/dåligt eller vad som är vackert 

eller fult. De bedömningar som vi gör av varandra i vår vardag skiljer sig dock från de i skolans 

verksamhet. I skolan sker snarare bedömningar utifrån angivna och strukturerade ramar, och det 

ger dem en egen karaktär.  

 

Idag ger samhället skolan olika uppdrag. Skolan har i uppgift att förmedla kulturarv och de 

grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på, med andra ord att fostra goda 

samhällsmedborgare. Skolan skall också arbeta med att uppfylla olika mål som finns utformade i 

de nationella skrifterna som styr verksamheten inom skolan. Kommunernas uppgift är att se till 

att skolan har tillräckligt med resurser för att genomföra sitt uppdrag och skolans personal med 

rektorn i spetsen ser till att de nationellt satta målen blir uppfyllda. Lärarna måste kontinuerligt 

bedöma om den enskilda eleven följer den planerade vägen och de mål som måste nås. Det är 

också skolans uppgift att skapa en bra lärandemiljö och ge eleverna förutsättningar att utveckla 

sitt lärande på bästa möjliga sätt. I de lägre åldrarna handlar bedömningen att föra eleven på rätt 

väg. I de senare åldrarna och gymnasiet ligger bedömningarna till grund för betygssättningen av 

eleven. Betyg är viktiga för den individuelle eleven och kanske främst av den anledning att de 

används som urvalsverktyg för fortsatta studier.  

 

Betygsdiskussionen har på senare tid handlat om dess existens, hur betygssättningen skall se ut 

och hur elevers mentala hälsa påverkas av dem. Dagens mål- och kunskapsrelaterade betyg som 

frambringats efter flitigt arbete av politiker och experter på olika nivåer, skiljer sig från det 

relativa system som var rådande till 1994. Dagens tonåringar är, på ont eller gott, en stor del av 

fenomenet ”bedömning” som betygen innebär. ”Vägarna till målen behöver inte vara lika, 

däremot skall resultaten vara likvärdiga. Betygssättningen är alltså en del av skolans 

resultatredovisning och anger de enskilda elevernas prestationer.” (Skolverket 2000, s. 134) 
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1.2 Syfte  

Syftet är att ta reda på elevers känslor och tankar kring betyg på en kommunal skola, samt 

synliggöra olika faktorer som påverkar deras uppfattningar.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur upplever elever betyg och bedömning, är betyg någonting positivt eller negativt? 

• Vilka påverkansfaktorer inverkar på elevernas sätt att tänka kring betyg? 

• Tycker eleverna att lärarna är rättvisa och tydliga i betygssättning och betygskriterier?  

• Fyller betygen något syfte för eleverna, och i vilket avseende i så fall? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen avser att ta reda på elevers uppfattningar gällande betyg och bedömning och 

genomfördes på en kommunal skola i en Stockholmsförort i år 9 vårterminen 2006. 

Undersökningen avser inte att ta ställning till om betyg bör sättas i tidigare ålder eller inte. Den 

avser inte heller att redovisa betyg ur ett lärarperspektiv.   
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1.4 Uppsatsens disposition 
 

 
I den första delen beskrivs syfte, 
frågeställningar och avgränsningar.  
 
 
 
 
I metoddelen resovisas hur undersökningen 
genomförts och våra val av tillvägagångssätt.  

 
 

  
 
I denna del beskrivs betygssystemets historiska 
utveckling fram till idag. Vidare ges en kort 
beskrivning av de politiska partiernas 
ståndpunkter gällande betyg idag. Slutligen 
redovisas tidigare forskning 
 
 
Här redogörs det empiriska underlaget, som 
består av enkätundersökning och intervjuer. 
Resultatet delas in i tre olika avsnitt med 
tillhörande analysdel.  
 
 
 
I denna del summeras analysdelarna och vi 
delar med oss av våra tankar och reflektioner.  
 

 

 

 

Bakgrund 

Inledning 

Resultat & 
Analys 

Metod 

 

Avslutande 
diskussion
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2. Metod 
Det är viktigt att fundera på vilken metod som skall användas vid en undersökning. Sharan B 

Merriam menar att information som förmedlas via siffror benämns som kvantitativ, medan 

information som uttrycks i ord är kvalitativ. Den kvalitativa metoden är lämpligare när syftet är 

att nå ett djupare perspektiv. Syftet för den kvantitativa forskningen är att kunna dra slutsatser om 

en större mängd personer med ett utgångsläge från en liten representativ grupp. Studien skall 

kunna testas intersubjektivt, det vill säga att om någon annan genomför samma undersökning 

under samma premisser, skall också samma resultat kunna uppnås. I en kvalitativ metod är man 

intresserad av tolkningar och uppfattning mer än klargöranden och orsakssamband. (1994) Enligt 

Göran Ejlertsson är det syftet med undersökningen och de aktuella frågeställningarna som skall 

avgöra om en kvantitativ eller kvalitativ studie skall göras. Enkäten har stora fördelar vid 

intervjuförfarande inom vissa områden, medan intervjun är att föredra inom andra områden. 

(1996)  

 
Det finns fördelar med en enkätundersökning. Respondenten kan i lugn och ro svara på frågorna 

och överväga olika svarsalternativ. Alla som ingår i enkätstudien får samma frågor, med andra 

ord ett standardiserat frågeformulär. Detta medför ett relativt lättolkat resultat. En annan fördel 

med enkätundersökning är möjligheten att ställa känsliga frågor, då respondenten slipper svara på 

frågan med ord till en främmande person. (Ejlertsson, 1996) Viktigt är dock att tänka på den 

fullständiga anonymiteten. En annan fördel med en enkätundersökning är eliminering av 

intervjustyrning, där intervjuaren styr intervjuoffret med ledande frågor eller sättet att fråga.  

 
Nackdelen med en enkätundersökning är bland annat att den ibland ger ett bortfall. Bortfallet kan 

variera olika på olika undersökningar och vid olika frågor, ju sämre konstruerade frågor desto 

större bortfall. Det som också talar emot en enkätundersökning är formulärets begränsning och att 

möjligheten till följdfrågor försvinner, vilket försvårar en fördjupning. De personer som har 

problem att uttrycka sig i skrift eller andra problem att fylla i ett formulär hamnar i 

bortfallsgruppen. Det är också viktigt att ha i åtanke med en enkätundersökning att felaktiga svar 

eller missuppfattningar inte kan korrigeras i efterhand. (Ejlertsson, 1996) 

 
Det finns flera olika metoder i genomförandet av undersökningar. Vi diskuterade valet mellan en 

kvalitativ och en kvantitativ metod. Samtidigt som vi ville ta reda på den allmänna uppfattningen 
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om betyg hos elever, ansåg vi ändå att djupet var av stor betydelse. Vi var intresserade av att se 

på några variabler: kön, nuvarande betyg och framtidsambitioner, för att se om vi kunde finna 

samband mellan dessa och känslorna kring betyg. Om vi endast hade använt oss av en 

enkätundersökning hade vi antagligen ”bara” fått den allmänna uppfattningen som rådde på 

skolan bland eleverna i år 9. Genom att komplettera med intervjuer fick vi möjlighet att ”skrapa 

på ytan” och undersöka hur den enskilda eleven tycker och tänker kring betyg på ett djupare plan. 

En viss del av resultatet kommer att bestå av statistik men centralt för resultatet redogöra för 

elevers känslor och tankar kring betyg.  

 

2.1 Urval och urvalsdiskussion 

I begränsningen av deltagare, genomfördes undersökningen i år 9. Med tanke på att de står inför 

att komma in eller inte på gymnasiet är frågan om betyg, oerhört aktuell för dem. Skolan där 

undersökningen genomfördes ligger i Solna, en förort norr om Stockholm. 

Elevsammansättningen i de tre skolklasserna kommer från olika delar i och kring denna förort. 

Skolan har en jämn fördelning mellan elever av svensk och utländsk bakgrund. Till en början var 

det meningen att vi skulle titta på elevers uppfattning om betyg i olika skolor. Det visade sig dock 

att vi endast fick positiv respons från en skola, där personalen på skolan var mer än villiga att 

hjälpa till. Den negativa responsen från de övriga skolorna grundade sig främst i att år 9 hade 

mycket att avsluta innan terminsslutet, bland annat nationella prov och temaarbeten.  

 
De undersökningar där forskaren medvetet försöker spegla befolkningen i avseende av kön, 

etnisk bakgrund, ålder och socioekonomisk status, ger Bryman benämningen kvoturval. I denna 

typ av urval är det forskaren som tar det slutgiltiga beslutet om vilka som skall delta i 

undersökningen. (Bryman, 2002) Kvoturval är det urval som ligger till grund för vår studie. 

Tanken bakom urvalet till intervjuerna var att få en jämn fördelning gällande kön, mångfald och 

upptagningsområde. I enkätundersökningen gjordes inget urval på köns- eller individnivå, utan 

hela klasser valdes ut. Eleverna som har ingått i vår studie har flera saker gemensamt. De går i 

samma årskurs och skola samt befinner sig i valet och kvalet gällande gymnasieskola. Vidare har 

de gemensamt att de är en del av Sveriges betygssystem och där med också skall bedömas 

likartat.  
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Undersökningen bygger på en enkätstudie av 37 elever samt 6 stycken intervjuer. Trots att vi har 

använt ett kvoturval är våra möjligheter till att generalisera till hela befolkningen minimal. Vad 

som också är viktigt att ha i åtanke är att studien genomförts i ett geografiskt begränsat område 

med ett begränsat antal elever i en Stockholmsförort under april/maj 2006. Det är mycket möjligt 

att svaren hade sett annorlunda ut om undersökningen genomförts någon annanstans i landet eller 

vid en annan tidpunkt.  

 

2.2 Genomförandet  

Vi tog kontakt med biträdande rektor och berörda lärare på skolan och bestämde dag då vi skulle 

komma på besök. Under vårt första besök informerade vi några av mentorerna för de berörda 

klasserna, samt delade ut målsmans underskrift och enkätundersökningar. Enligt forskningsetiska 

regler skall målsman underrättas om eleven är minderårig och föräldrarna har rätt att välja om 

eleven skall deltaga eller inte. (Bilaga 1) Under vårt andra besök informerade vi resterande 

mentorer. De första enkätundersökningarna ägde rum i samspråk med berörda mentorer på 

ordinarie lektionstid. Under vårt tredje besök hade vi möjlighet att ta del i genomförandet av 

några av enkätundersökningarna. Under detta besök genomförde vi också fyra av de sex 

intervjuerna, efter vårt fjärde besök gjorde vi de resterande. Eftersom vi valde att ta hjälp av 

några mentorer i genomförandet av enkätundersökningen, var vi noga med att poängtera de etiska 

kriterierna för forskning som innebär att alla elever garanteras frivilligt deltagande och 

anonymitet. Vi var noga med att fråga mentorerna om eventuell frånvaro samt orsaker till 

frånvaro.  

 

2.2.1 Bortfall 

I en kvantitativ undersökning finns det alltid risk för bortfall. När en person vägrar eller inte har 

möjlighet att delta i undersökningen benämns det som ett externt bortfall. När det sker ett bortfall 

vid enstaka frågor talar man om ett internt bortfall. (Ejlertsson, 1996) Ejlertsson menar att det 

främsta steget att vidta för att minska externt bortfall är, förutom att ha genomarbetade frågor, att 

skicka påminnelser. (Ejlertsson, 1996) Genom att vi var närvarande vid delar av 

enkätundersökningen samt informerade mentorerna behövdes inga påminnelser. När det gäller 
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intervjuer brukar bortfallet, internt och externt, bli mycket mindre än när man använder sig av 

enkäter. (Kylén, 2004) 

 
De externa bortfall som förekom i vår enkätundersökning berodde dels på sjukfrånvaro och dels 

på att några elever deltog i skolans debattlag. I de tre klasser vi genomförde undersökningen var 

åtta stycken elever uttagna till debatteamet, fem av eleverna var bortresta och resterande var 

sjuka. Ingen av de närvarande eleverna motsatte sig deltagandet i enkätundersökningarna. Under 

de genomförda intervjuerna förekom det inte något externt bortfall. Enkätundersökningens 

interna bortfall skiljer sig på olika frågor. Det vi generellt kan se är att bortfallet är större bland 

killarna. Tjejerna har överlag en större svarsfrekvens. Frågorna med nr 20, 22 och 23 hade störst 

bortfall. (Bilaga 2) Trost menar att en nackdel med attitydfrågor är att respondenten lätt blir utled 

och tröttnar på att svara. En annan nackdel med denna typ av frågor är att respondenten svarar 

slumpmässigt och på samma gång missar svarsalternativen. (2001) Vi tror att detta kan vara en av 

anledningarna till det stora bortfallet på vissa frågor. I intervjuerna förekom det inget internt 

bortfall, vi fick alla våra frågor och funderingar besvarade på ett eller annat sätt.  

 

2.3 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningens utformning innehåller olika typer av frågor. Vissa av frågorna bygger på 

olika påståenden att ta ställning till. Dessa frågor består av ett antal påståenden inom samma 

område, vilka respondenterna skall hålla med om eller ta avstånd ifrån med hjälp av en fem- eller 

sjugradig skala, den s k Likert-skalan. Ytterpunkterna anges till stämmer helt respektive stämmer 

inte alls. (Ejlertsson, 1996) Enkäten innehåller också frågor där mer öppna svar efterfrågas, men 

för enkelhetens skull har de flesta frågor svarsalternativ.  

 
Ett sätt att öka läsbarheten i en enkätundersökning kan vara att strukturera enkäten i lika avsnitt, 

där varje avsnitt har ett gemensamt tema. (Ejlertsson, 1996) Vår enkätundersökning består av fyra 

olika delar. Den första delen, som också är den kortaste, innehåller bakgrundsinformation. 

Anledningen till detta är att synliggöra om tjejer och killar samt hög- respektive lågpresterande 

elever ser och upplever betygen annorlunda. I den andra delen undersöks elevernas uppfattning 

kring betyg. Frågorna berör ämnen som positiv bild av betyg, konkurrens mellan klasskompisar, 

stress och press, motivation, självförtroende och självbild. Enkätens tredje del handlar elevernas 

syn på om betyg är rättvisa och om lärarna är tydliga med betygskriterierna. Frågorna under detta 
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avsnitt handlar om rättvisa betyg, betygskriterier inom ett visst arbetsområde, lärarnas tydlighet i 

krav på högre betyg och vad som ingår i lärarnas betygssättning. Den fjärde delen berör frågor 

kring betygsystemet. Frågorna handlar om godkändgränser, betygsfri skola, det bästa och sämsta 

med betyg, vilka betyg eleverna har och framtidsplaner. Ejlertsson menar att mer svårbesvarade 

frågor skall komma i slutet av enkätundersökningen, annars kan en del respondenter reagera 

negativt och på så sätt vägra besvara resten av enkäten. (1996) När vi utformade vår enkät 

försökte vi ha detta i åtanke och lade de öppna frågorna mot slutet.   

 

2.3 Intervjuerna   

En intervju innebär att en eller flera personer frågar en annan person eller grupp. Det är 

intervjuaren som planerar intervjun. Den intervjuade talar fritt utifrån frågorna och intervjuaren 

ställer kompletteringsfrågor för att få det önskade djupet. Enligt Kylén är samtalet och mötet med 

en person det som ger oss det de bästa förutsättningarna för att synliggöra djupare tankar och 

känslor. Detta ger möjlighet att ställa följdfrågor för att tydliggöra något, och komma innanför 

det yttre skalet. (2004) Frågorna till intervjuerna bygger på enkätundersökningens frågor. Vi ville 

undersöka samma områden, men önskade djupare svar.  

 
En intervju kan vara kort eller lång, allt från några minuter till några timmar. En kort intervju kan 

vara 5-20 minuter och räcker oftast till att täcka av en del fakta eller gå på djupet inom ett mycket 

begränsat område. En längre intervju klarar av flera frågeområden och kan därför också fördjupa 

sig i det mest intressanta. Under en längre intervju hinner även dem som intervjuar och den som 

blir intervjuad att bestämma över vad man tar upp och vad man går djupare in på. Korta 

intervjuer är oftast mer strukturerade och de långa är mer öppna. (Kylén 2004) Vi har valt att 

använda oss av korta intervjuer, ca 15-20 minuter. Vi valde att ha lite kortare och strukturerade 

intervjuer för att vara säkra på att eleverna skulle orka fokusera. 

 

Det finns olika typer av intervjuer och valet av intervjumetod beror på vad som sökes och hur 

stora resurser sökaren har till sitt förfogande. Vi valde att använda oss av en panelintervju. Denna 

intervjuform innebär att det är flera intervjuare som sitter i en ”panel”. En av intervjuarna håller i 

intervjun och driver den framåt. De andra kan ha olika roller och detta görs upp innan intervjun 
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startas. (Kylén 2004) Frågorna i intervjuerna var likt dem i enkätundersökningarna, men med en 

”lösare” struktur. Det gavs hela tiden utrymme för följdfrågor. 

2.4 Metoddiskussion 

Utifrån den tidsram och de möjligheter vi haft, anser vi att kvoturval var ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att utföra enkätundersökningen och intervjuerna. Den kvalitativa och 

kvantitativa undersökningen har vid tillfällen gett olika tendenser och riktlinjer. I exempelvis 

frågan ”Är betygen rättvisa?” visar den kvantitativa undersökningen att eleverna uppfattar 

betygen som rättvisa. Men i den kvalitativa undersökningen, där möjligheten till reflektion och 

djupare resonemang ges, är resultatet det omvända. Detta kommer vi att belysa närmare under 

resultat- och analysdelen. 

 

I valet att använda metoden intervjuer var vi medvetna om risken för ledande frågor. Enligt 

Ejlertsson bör intervjuaren inte använda orden av typen: bra, trevligt, positivt o s v, utan att även i 

frågan ha med ordens motsatser. Under intervjuerna var en av oss, den enligt oss mest lämpade, 

mer ”styrande” och ställde de flesta frågorna. Detta gjorde vi för att minimera antalet ledande 

frågor. Trots detta upplevde vi det som svårt att inte ställa ledande frågor, vilket kan ha lett till att 

vi på något sätt kan ha påverkat resultatet i den kvalitativa undersökningen. 
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3. Bakgrund 

3.1 Betygets historia  

Betyg som fenomen är gammalt och har funnits länge. Under 1500-talet använde  

jesuiterna sig av betyg inom utbildning för att motivera i stället för att bestraffa. (Carlgren, 2002) 

I Sverige började betyg användas i allt större utsträckning under 1800-talet och kom då in i 

skolordningen. Betygen rörde hela personligheten och kontrollfunktionen var starkt uttalad. 

Bedömningen gällde hela individen och stämplingen för dem som avvek från det normala bör 

sannolikt ha upplevts som stark. 

 
I 1820-års skolordning går följande betygsskala att finna: 

A – berömlig insikt, berömlig flit 

B – godkänd insikt, godkänd flit 

C – försvarlig insikt, försvarlig flit 

D – otillräcklig insikt, ringa flit 

 
Det var denna betygsskala som var aktuell när folkskolan grundades 1842. (Andersson, 1999)  

 

3.1.1 Den sjugradiga betygsskalan 

Under 1900-talet skedde en likformighet gällande betygen. Betygssättningen i universiteten fick 

ett stort inflytande på hur läroverken och realskolan satte sina betyg, vilket i sin tur påverkade hur 

lärarna i folkskolan satte betyg. Den betygsskala som fanns både vid läroverk och vid folkskola i 

slutet av 1930-talet var en sjugrandig bokstavsskala som kan benämnas som absolut. Enligt 

Henrysson och Wedman innebär det absoluta betygssystemet ”att vart och ett av de olika 

betygsstegen är bundna vid vissa fixerade kunskaper och färdigheter. Den är i princip oberoende 

av hur många eller vilka elever som har dessa kunskaper och färdigheter.” (Henrysson & 

Wedman 1982, s. 52) 
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Betyg i läroämnen, ordning och uppförande fastställdes med följande bokstavsbeteckningar: 

(Andersson, 1999) 

 
Läroämnen: Ordning: Uppförande: 

A – Berömlig A – Mycket god A – Mycket gott 

a – Med utmärkt beröm godkänd B – God B – Gott 

AB – Med beröm godkänd C – Mindre god C – Mindre gott 

Ba – Icke utan beröm godkänd  D – Klandervärt 

B – Godkänd   

Bc – Icke fullt godkänd   

C – Otillräcklig   

 

Tanken med detta betygssystem var att elevernas förtrogenhet till ett ämne ökade genom 

skolåren. På grund av detta var det vanligt att det förekom låga betyg i de lägre årskurserna varpå 

en fördelning uppåt skedde i slutet av skolgången. Enligt Egidius går detta att likna vid en 

”glidande betygsskala”, (Egidius 1999, s. 243) där gränsdragningen mellan de olika 

betygsgraderna lämnades åt lärarnas bedömande. Det var en slags kvalitetsbedömning där läraren 

försökte avgöra om en elev t ex var Ba-mässig eller AB-mässig. (ibid.)  

3.1.2 Förändringen av betygsskalan  

På 1930-talet började betygsfrågan mer metodiskt att undersökas i folkskolan och förslag lades 

fram om förbättringar. En direkt orsak till detta var frågan om intagning av elever till läroverken, 

vilken blev mer akut bl a genom det ökande tillflödet av sökande. Den frågan utreddes i ledning 

av Frits Wigforss, en pionjär i betygsfrågan. Frits Wigforss var lärarutbildare från Kalmar som 

till sin profession var psykolog och modern matematikerdidaktiker. Utredningen gick ut på att se 

över intagningsförfarandet mellan folkskolan och efterföljande studier som realskolan och 

läroverket. Wigforss arbete med reformeringen av betygsskalan är nära sammanbundet till om 

hur ett rättvist urval ser ut och han kom att hämta sina teoretiska hypoteser i 

positivismen.(Andersson, 1999) Detta arbete kom att ligga till grund för den klassiska 

definitionen av relativa betyg. Wigforss använde aldrig själv benämningen relativa betyg utan 

ordet ”relativ” är en senare benämning. I skolberedningen, SOU 1961:30, beskrivs dessa betyg 

som en rangordning i förhållandet till medelprestationen inom den angivna gruppen. (SOU 1961, 
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s.30) Wigforss tanke var genom att ”försöka göra skolbetygen jämförbara i urvalsprocessen 

skulle ett mer demokratiskt urval kunna ske”. (Andersson 1999, s. 25) Pålitliga betyg som 

urvalsinstrument skulle kunna gagna studiebegåvningar bland samhällets lägre sociala skikt.  

I Huséns artikel Genombrottsåren för svensk utbildningforskning menar han att betygens 

samhällsfunktion till stor del kan beskrivas som en urvalsfunktion med nyckelorden objektivitet 

och jämförbarhet. (Gustafsson & Marton, 1986)  

 

Det bestämdes att betygen skulle grundas på en jämförelsemetod baserad på gruppen. Det relativa 

betygsystemet medförde att elever i Sverige skulle bedömas utifrån en procentuell fördelning 

som frambringades i de olika ämnena. Den tidigare sjugradiga betygbokstavsskalan anpassades 

till den Gausska fördelningskurvan. Denna s k normalfördelning skulle gälla samtliga elever 

inom ett och samma ämne i hela Sverige och såg ut på följande sätt: (Nilsson, 1977 s. 13) 

 

Betyg C BC B Ba AB a A 

% elever 1 6 24 38 24 6 1 

 
Betyget Ba skulle 38 procent av eleverna i en klass få och betygen A kunde bara ges till 1 procent 

osv. Detta skulle med vissa undantag vara normen för hur betyg skulle sättas i samtliga 

läroämnen och årskurser i folkskolan. Läraren hade dock möjlighet att utifrån sina elevers 

kunskaper avvika från dessa riksnormer. En annan åtgärd som Wigforss genomförde var att 

utforma standardprov, ett hjälpmedel för lärarna att kontrollera nivån i klassen. Dessa prov 

genomfördes i årskurs fyra och sex, där betygen var som viktigast med tanke på intagningen till 

läroverket. Proven begränsades till matematik, läsning och skrivning.  

 

I 1962 års skolstadga bestämdes för grundskolan en femgradig betygsskala. Betygen ändrades 

från bokstäver till siffror men en relativ betygssättning gällde fortfarande. Denna femgradiga 

betygsskalan kom också att införas i gymnasiet och fackskolan, den kom också att gälla för 

samtliga elever i den svenska skolan. Betygsskalan fick följande utseende: (Andersson 1999, s. 

29) 

Betyg 1 2 3 4 5 

% elever 7 24 38 24 7 
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Betyg i uppförande och ordning gavs enligt tidigare modell med bokstavsbeteckning och utan 

formell procentfördelning. Det betygssystem som nu infördes innebar att eleverna som läste 

samma kurs skulle rangordnas i fem nivåer. De sju procent bästa eleverna skulle ha betyget 5, 

nästa grupp elever på 24 procent skulle ha betyget 4 osv. Systemet byggde på en matematisk teori 

om normalfördelning, vilken utformats för fördelning av mätvärden som bestämts av slumpen. 

(Linde 2003) ”Därmed blev de relativa betygen mer absoluta än de absoluta någonsin varit, 

förankrade i en evigt giltig matematisk modell och i en biostatistisk princip om att mänskliga 

egenskaper, kroppsliga såväl som psykiska, är normalfördelade.” (Egidius 1999, s. 246)   

 

Under 1960-talet började en livlig diskussion om betyg. Den rörde inte bara utformningen utan 

också dess ändamål. I 1965 års Gymnasieutredning föreslogs det att betygsystemet som utformats 

för grundskolan också skulle användas i gymnasieskolan. Anledningen till detta förslag var den 

empiriska studie som visade att tillförlitligheten i bedömningen var ytterst bristfällig. Elevernas 

betyg var mer beroende av vem som gjort bedömningen än de faktiska studieprestationerna.   

 

3.2 Bakgrund till dagens betygssystem  

På 1970-talet gjordes det flera försök att försvaga urvalsfunktionen hos betyg och under den här 

perioden hamnade målrelaterade betyg i förgrunden. År 1976 tillsattes en ny gymnasieutredning, 

där förödande kritik riktades mot tillämpningen av tidigare betygsystem. Linde menar att 

”kritiken utgick från en mätteoretisk granskning av betygssystemets grundvalar mer än 

granskning av dess tillämpning”. (2003, s. 84) Det relativa betygssystemet medförde att elever 

gjorde taktiska val av sina studier. Det skedde en flykt från vissa ämnen, såsom de 

naturvetenskapliga, därför att betygen där blev låga i förhållandet till kursens omfattning och 

elevens studieprestation. Valde eleven istället en mindre krävande kurs var chansen till högre 

betyg större.   

 

Inom gymnasieutredningen fanns det inte, vare sig bland politiker eller bland 

organisationsrepresentanter, någon som ville försvara det relativa betygssystemet. Det rådde stor 

enighet om att betygssystemet inte passade skolan förhållande och linjedifferentieringen var stor. 

Däremot var de inte överens om det nya målrelaterade betygssystemet skulle ha gradering utöver 

godkändgränsen. Inom debatten kom skilda uppfattningar att diskuteras om betygens funktioner.  
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Göran Linde delar in dessa i fem punkter, (2003):  

• Diagnos och information. Betygen skall ge återkoppling till eleven, föräldrar och lärare 

och kunna användas för att korrigera undervisningen eller elevens upplägg av sina studier. 

• Uppflyttning. Eleven skall klara av tidigare nivå innan han/hon får gå vidare till nästa. 

Detta används knappast längre i Sverige men är mycket utbrett i övriga världen. 

• Differentiering. Betygen används som urvalsfunktion till högre studier eller vid 

anställning, där platserna inte räcker till för antalet sökande.   

• Behörighet och kvitto på genomgånget stadium. Betygen används som ett bevis i 

garanterandet av särskilda förkunskaper och blir då behörighetsbekräftelse för kommande 

studier eller arbete. 

• Yttre motivation. Betygen är en sporre och höga prestationer belönas. Betygens funktion 

blir då att belöna duktiga elever och i vissa avseenden varna underpresterande.  

 

Den punkt som var dominerande i betygsdiskussionen, och enighet rådde, var 

behörighetsfunktionen. Detta kom senare att spegla den faktiska utformningen av det nya 

betygssystemet. Betygsystemet utarbetades så att betygen främst användes till behörighetsgivning 

och differentiering vid urval, och även i viss mån som belöning.  

3.2.1 Mål- och kunskapsrelaterade betyg 

Under 1990-talet gick den svenska skolan igenom förändringar, bl a kommunaliserades skolan 

och den övergick tidigare regelstyrning till målstyrning. Det var under den här perioden som alla 

gymnasieskolor blev treåriga och linjerna blev program. Denna stora förändring kom också att 

innefatta betygen. Det var under den här tiden av förändring som det svenska skolväsendet 

lämnade ett grupprelaterat betygssystem och införde ett målrelaterat betygssystem, där 

prestationerna skulle betygssättas efter hur väl eleven uppfyllde de mål och kriterier som fastlagts 

för kursen eller ämnet. Detta innebar att det i princip var möjligt för alla elever att uppnå de 

högsta betygen, ingen lärare behövde känna att betygen inte ”räckte till”. Det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet infördes i grundskolan fr.o.m. läsåret 1995/96 och för de 

elever som började i gymnasieskolan 1994.(Skolverket 2000)  
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Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem ersatte tidigare relativa betygsystem med 

femgradiga sifferbetygsbeteckningar. Föreskrifter om betygsbeteckningar och hur helheten skall 

tillämpas finns i skolformsförordningarna och i de nationella läroplanerna. Nationellt bestämda 

mål i kursplaner samt betygskriterier för ämnen, ämnesblock och kurser skall vara stöd vid 

avgörandet om betyg. I grundskolan finns tre beteckningar Godkänd (G), Väl godkänd (VG), 

Mycket väl godkänd (MVG), i gymnasiet fyra, Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd, Mycket 

väl godkänd. (Skolverket 2000) Eleverna får betyg varje termin från och med höstterminen år 8. 

Om en elev i grundskolan inte uppnår kursplanens ”mål att uppnå” i år 9, får han/hon inget betyg 

i ämnet. I ämnena i grundskolan är uppnåendemålen för år 9 minimikraven för betyget Godkänd. 

Slutbetyget skall vara en sammanställning av betygen i alla kurser som eleven avslutat. Eleven 

skall få ett slutbetyg när han/hon fått betyg på samtliga kurser som ingår i dennes studieväg. Det 

finns också nationella betygskriterier för Väl godkänt och Mycket väl godkänd. ”Vid 

betygssättningen på en kurs ska läraren som stöd använda de betygskriterier som har fastställts 

för kursen. Skolverket fastställer betygskriterier för varje kurs. Kriterierna ska precisera vilka 

kunskaper som krävs för att eleven ska få betyget Godkänd, Väl godkänd respektive Mycket väl 

godkänd.” (Utbildningsdepartementet 2001, s. 11)  

 

I läroplanen 1994 finns det två olika typer av mål: 

• 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. 

(Lpo 1994, s. 10) 

 

I ett mål- eller kunskapsrelaterat betygssystem skall elevernas kunskaper bedömas i relation till 

specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier. Mål att uppnå anger exempelvis det 

minimum av kunskaper som en elev skall ha uppnått efter genomförd kurs. Det är lärarens 

uppgift att bedöma resultatet, d v s avgöra hur väl elevens kunskaper överensstämmer med 

målen. Betygskriterierna beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för respektive 

betyg och definierar de kvaliteter i måluppfyllelsen som ger olika betyg. Dessa kriterier måste 
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läsas och tolkas i relation till kursens mål och till de kunskapskrav som de uttrycker. Målen anger 

vad eleven skall kunna, medan kriterierna används för att bedöma de kvaliteter eleverna visar.  

Några betydelsefulla bitar i läroplanernas kunskapssyn är strävande efter helhet, skaparförmåga 

och självständigt tänkande. Eleverna skall få en utsträckt bas av kunskap och utveckla sin 

förmåga att självständigt söka sin kunskap. Det är meningen är att eleverna under sin 

skolutbildning successivt skall sammanföra kunskapens kvantitativa och kvalitativa delar. Skolan 

har som uppgift att ge eleverna ökad självkänsla och social förmåga och se till att verksamheten 

genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. (ibid.) 

 

3.2.2 Betygens grundstenar – likvärdighet och rättvisa 

Begreppet likvärdighet används vanligtvis om utbildningen i den svenska skolan med hänvisning 

till skollagens 1 kap. 2 §. ”Utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas”. (ibid.) Enligt regeringen är likvärdig betygssättning en av de mer 

grundläggande sidorna av skollagens likvärdighetskrav. Detta har framhållits bl a vid intervjuer 

med representanter för Utbildningsdepartementet. När det nya betygssystemet beslutades 1993 

skrev regeringen att det var ”nödvändigt med jämförbara betyg för att mäta kunskapsstandarden 

mellan skolor, kommuner och delar av landet”. (Prop.1993/94:UbU1) Eftersom betyget också 

skulle ha en funktion som ett offentligt dokument på fullgjord utbildning menade regeringen att 

det ställdes ”krav på nationell standard och jämförbarhet”. (ibid.) Riksdagen ställde sig också 

bakom dessa uttalanden av regeringen. 

 

Likvärdighet och rättvisa är de grundläggande värden som skall genomsyra det svenska 

skolväsendet. Betyg måste uppfattas om rättvisa och ”lika för alla” för att få legitimitet, med 

andra ord för att accepteras av användarna: lärare, elever och föräldrar. I tidigare betygsystem 

jämställdes syn på likvärdighet med likformighet, och säkerställdes med att alla elever läste 

samma sak och betygen baserades på en jämförelse på deras prestationer. Detta stela och orörliga 

sätt passar inte in i en föränderlig värld. Skolverksamheten måste kunna anpassas till de lokala 

premisserna. Detta medför större krav på lärare och elever, de skall bedöma efter samma mål 

även om de läst olika saker. ”Rent konkret betyder kraven på likvärdighet och rättvisa att ett 

betyg i ett ämne satt i en klass skall motsvara ett likadant betyg satt i en annan klass.” 

(Skolverket 2001, s. 27) Betygen skall vara likvärdiga och rättvisa men behöver nödvändigtvis 
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inte omfatta samma innehåll, detta kräver samtal mellan lärare. ”En lärare måste med ett 

kunskapsrelaterat betygssystem på ett mer aktivt sätt skaffa sig ett underlag för bedömning i form 

av observationer, samtal, projektarbeten, individuella uppgifter och inte minst mer strukturerade 

bedömningssituationer med syfte att pröva utvalda delar av den efterfrågade kunskapen. Det är 

en del av lärarens professionella kompetens att kunna göra individuella bedömningar av 

elevernas kunskapsutveckling.” (Annerstedt 2002, s. 129) Detta förstärks ytterligare av Lpo94, 

där står angivet 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. (Lpo 1994, s. 18) 
 

Det är viktigt att lärarna har en kontinuerlig kommunikation för att säkerhetsställa att betygen blir 

lika för alla och rättvisa. De nationella dokumenten i sig kan inte enbart användas som underlag 

för en rättvis betygssättning. De är skrivna i syftet att vara ett diskussionsunderlag för den 

professionella lärarkåren. Innebörden i dokumenten måste fastställas av lärargruppen. För att 

kunna trygga den likvärdiga och rättvisa betygsbedömningen måste det ske ett samarbete mellan 

landets skolor. Det är här rektorns och kommunens ansvar kommer in. Det är deras uppgift att se 

till att ett utökat yrkesmässigt samtal skapas. (Skolverket 2001)  

 

De nationella proven används för att säkerhetsställa likformighet ur ett nationellt perspektiv. De 

används för att kunna bidra till en likvärdig värdering på ett nationellt plan. Ett syfte med de 

nationella proven är att skapa samma bedömningar över hela landet, ett annat är att precisera 

styrdokumenten som ligger till grund för skolverkets förberedelse och verkställande. Dessa prov 

genomförs i år 5 och år 9 i matematik, svenska och engelska. Utöver detta finns det också prov 

och diagnostiska material, och användandet av dessa är frivilligt. Syftet med proven som 

genomförs i år 5 är att se vart eleven befinner sig i förhållande till målen, en s k kunskapsprofil. 

Det blir en dokumentation av eleven som läggs ihop med lärarens egen observation, för att sedan 

kunna användas som underlag vid ett utvecklingssamtal. De nationella proven för år 9 har en 

annan karaktär, i 10 § grundskoleförordningen står det att ”ämnesprov i svenska, engelska och 

matematik skall användas i slutet av årskurs 9 för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och 

som stöd för betygssättning”. (Grundskoleförordning 1994:1194)  
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3.2.3 Betygsättningens brister 

Ett betyg skall återspegla de kunskapskvaliteter en elev skaffat sig i ett visst ämne. Betyget är 

resultatet av en bedömningsprocess som pågått under en längre period, och där olika 

bedömningsunderlag ingått. Hur bedömningsprocessen går till i praktiken eller på vilket underlag 

en enskild lärare faktiskt gör sin bedömning är dock inte helt enkelt för en utomstående att känna 

till. Naturligtvis är det också svårt att veta något om bedömningen för lärarkollektivet som helhet. 

En undersökning om hur lärarna betygssätter och om detta sker på likvärdiga grunder är både 

svår och kostsam att utföra, och möjligen skulle det i praktiken krävas en forskningsinsats. Det 

som då återstår är att undersöka betygsutfallet eller betygssättningens förutsättningar för att 

bedöma betygens likvärdighet. (RiR 2004) 

 

Idag är det svårt att säga om betyg är rättvisa och ger likvärdighet för alla elever. Riksrevisionen 

menar att skillnader i betygsresultat mellan skolor och kommuner exempelvis kan bero på 

olikheter i elevernas kunskaper. Vidare menar Riksrevisionen att friskolor redovisar ett högre 

resultat än de kommunala skolorna. Det går också att se geografiska skillnader, där skolor i 

förorten och glesbygden rapporterar ett högre resultat än rikssnittet. Genom att jämföra 

betygsresultat med resultat på nationella ämnesprov blir det en tydlig skillnad mellan landets 

olika skolor och kommuner. (RiR 2004 s. 11) Ytterligare en aspekt som komplicerar betygets 

likvärdighet och rättvisa är Mats Nilssons teori om den omöjliga objektiviteten. Han menar att 

objektivitet aldrig kan uppnås för att ”en människas omdöme om en annan alltid är kryddad av 

personliga kriterier”. (Nilsson 1977 s. 48) 

 

  De effekter som visats uppstå när en lärare bedömer en elev är:  

• Förväntanseffekten – Läraren skapar vissa hypoteser om att elev skall lyckas på ett visst 

sätt. Detta medför faktiska förändringar hos eleven. 

• Haloeffekten – Läraren ser inte eleven som en helhet och ”fastnar” på detaljer som t ex 

dålig handstil vilket påverkar betyget. 

• Personlighetseffekten – Dålig personkemi mellan lärare och elev påverkar betygen. 

• Värdeeffekten – Överensstämmande åsikter och attityder mellan lärare och elev gagnar 

betygen och vice versa. (ibid.) 
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Riksrevisionen menar att en absolut likvärdighet inte är möjlig att nå upp till med dagens aktuella 

betygssystem. Målet med likvärdighet måste också ställas mot eventuella kostnader, i form av 

förhöjd centralisering och styrning av regler. Om betyg inte är jämbördiga får det dock 

konsekvenser för de olika användningar betyg har eller förväntas ha i en mål- och resultatstyrd 

skola. Elevernas kunskapsutveckling influeras av hur de värderas och betygssätts. Om 

betygssättningen t ex trångsynt uppmuntrar till faktakunskaper på en bekostnad av förståelse och 

samband kommer eleverna rätta sina inlärningstillvägagångssätt efter detta. (RiR 2004 s. 11) 

 

Vidare menar riksrevisionen att det finns en koppling mellan betygssystemet och den enskilde 

elevens rätt till kunskap. Betyget Godkänd anger den nivå av kunskap alla elever i den svenska 

skolan minst har rätt att uppnå. Om godkändkraven skiftar mellan skolor skiftar också elevers 

rättighet till kunskap. Med detta i bakhuvudet gör det svårt att förena de grundläggande kraven i 

skollagen med elevernas lika tillgång till likvärdig utbildning. Betygen från år 9 har en viktig 

funktion, en urvalsfunktion. Där högre betyg ger vissa elever fler förmåner att komma in på mer 

attraktiva utbildningar. Här är det viktigt att betygen sätts på lika villkor för att rättvisgöra 

emellan elever. Konkurrensen mellan attraktivare utbildningar bör bygga på elevers kunskap, inte 

på skolornas olikheter i tolkningen av betygssättningen. Sammanfattningsvis har betygen flera 

viktiga ändamål att fylla i dagens decentraliserade skola men dock under den förutsättningen att 

betygen sätts på likvärdigt underlag. (RiR 2004 s. 11) 

 

3.3 De politiska partierna och betygsfrågan 

När betygsfrågan tagits upp i den politiska debatten har den alltid vållat stor diskussion bland 

partierna. Det är tydligt att det inte är något parti som är helt nöjd med dagens nuvarande 

betygssystem och samtliga partier har förslag på att förbättra skolan. Det finns en klar skiljelinje 

mellan vänstern och högern gällande betygsfrågan. En tydlig riktlinje inom vänsterblocket, med 

vänsterpartiet och miljöpartiet i spetsen, är att avveckla betygssystemet och införa en 

omdömesbedömning som skall spegla eleven i helhet. Socialdemokraterna är inte för 

avskaffandet av betyg, utan anser att det skall vara ett komplement till omdömesbedömningen. 

Högeralliansen anser att betygskalan skall utvecklas och innefatta fler betygsteg. Detta skall leda 

till en mer rättvis bedömning och tala om vilken kunskapsnivå eleven ligger på. Betyg skall också 

ges tidigare än i dag. 
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3.3.1 Centerpartiet 

Centern anser att betygen är en viktig del av skolans målstyrning och de bör sättas från år 6 i sex 

olika steg. Betygen ger tydlig information till både elever och föräldrar om hur långt eleven har 

kommit på väg mot måluppfyllelsen. Betygen fungerar inte bara som en utvärdering av elevernas 

kunskaper utan tvingar även skolorna till utvärdering av hur väl eller inte de lyckats stödja 

eleverna i deras kunskapsutveckling. Centerpartiet menar också att betygen visat sig vara centrala 

för elevens rätt till särskilt stöd. Vidare menar Centerpartiet att betygen har en viktig roll att fylla 

som urvalsinstrument när eleverna söker till gymnasieskolan. (Informationen är hämtad från 

centerpartiets hemsida) 

3.3.2 Folkpartiet 

Folkpartiet anser att den viktigaste frågan inom partiet är skola och utbildning och menar att 

betyg är en distinkt utvärdering av elevernas kunskaper och skolans verksamhet. Det är viktigt att 

utvecklingssamtalen kompletteras med skriftlig och lättförstådd information för föräldrarna. För 

att alla elever skall få rätt stöd i tid behöver betygen ges redan från år 6. Folkpartiet tror att en 

lösning på att ge elever en rättvis bild av sin kunskapsnivå är att införa fler betygssteg. Ett annat 

verktyg som behövs i skolans verksamhet är de nationella proven. Folkpartiet menar att det 

behövs en ändring rörande dagens nationella prov. Det är viktigt att de nationella proven i år 5 

blir obligatoriska, detta för att undvika att elevers eventuella behov till stöd inte upptäcks förrän i 

slutet av grundskolan. (Informationen är hämtad från folkpartiets hemsida) 

3.3.3 Kristdemokraterna 

Föräldrarna betyder mycket för eleverna och kristdemokraterna anser därför att skriftliga 

omdömen är ett sätt att skapa en djupare kommunikation mellan elev, lärare och förälder samt ett 

sätt att fokusera den enskilda elevens kunskapsutveckling och lärande. Vidare menar de att 

betyget inte säger allt. Några bokstäver ger inte på något sätt en fullständig bild av elevers 

kunskapsutveckling. I stället kan betyg vara en betydelsefull del i samtalet mellan elev, lärare och 

föräldrar. Kristdemokraterna anser att betyg skall ges i en sexgradig skala från och med år 6. De 

tror också att en annan viktig del är regelbundna utvecklingssamtal samt att skriftliga omdömen 

skall läggas till. De vill att bra beteende skall uppmuntras som exempelvis aktivt deltagande på 

lektionerna och god kamratskap. De vill även att skolk skall skrivas in i betyget och att ett 
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skriftligt omdöme om elevens beteende och intresse i skolan vara en bilaga till betyget. 

(Informationen är hämtad från kristdemokraternas hemsida) 

3.3.4 Miljöpartiet 

Miljöpartiet vill avskaffa dagens betygssystem eftersom de tycker att betygen i hög grad bidrar 

till stress och inte är ett rättvist och objektivt system. I stället vill Miljöpartiet utveckla ett system 

med skriftliga rapporter som ger en mer mångsidig bild av elevens situation. Betygen är inte 

heller en bra urvalsprincip för högskolan och återspeglar inte individens utvecklingsmöjligheter. 

Miljöpartiet vill ersätta betygen på gymnasiet med ett instrument för utvärdering som ger en mer 

mångsidig bild av såväl elevens kunskapsnivå, utveckling och framtidsmöjligheter. Fram till att 

betygen avskaffas vill Miljöpartiet att bara att godkänt och icke-godkänt skall finnas, samt att 

eleven skall ha rätt att överklaga och få sina betyg omprövade. (Informationen är hämtad från 

miljöpartiets hemsida) 

3.3.5 Moderaterna 

Moderaterna anser att betyg skall vara målrelaterade och skall ges från och med skolår 6. 

Betygen graderas i fler steg än idag och möjligheten till omprövning av betyget skall finnas.  

Varje elev och dennes föräldrar skall ha rätt till distinkt information från skolan om vilken nivå 

eleven befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till uppnåendemålen. Betygsinformationen 

skall leda till att elev och föräldrar får en insikt i vilket arbete som behövs för att nå sina egna 

ambitioner. Moderaterna menar vidare att införandet av betyg tidigare bör leda till en minskad 

stress hos eleverna inför det sista året i grundskolan. De menar också att elever efter avslutad 

grundskole- eller gymnasieutbildning skall ha möjlighet att tentera upp ett betyg.  

(Informationen är hämtad från moderaternas hemsida) 

3.3.6 Socialdemokraterna 

Enligt socialdemokraterna är inget betygssystem perfekt eftersom betyg bara mäter vissa 

kunskaper. Därför behövs också andra verktyg för att följa elevernas utveckling. Det är viktigt att 

elever och föräldrar tidigt får tydlig information om hur eleven klarar sig i skolan. Här fungerar 

utvecklingssamtalet som ett viktigt instrument för att ge besked om vad eleven kan och vilka 

insatser som behövs. Varje elev skall också få tillgång till en egen individuell utvecklingsplan 

som skall följas upp revideras fortlöpande. Socialdemokraterna anser att det tydligt skall framgå 
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för eleverna vad som krävs för varje enskilt betyg. Läraren och eleven skall föra en kontinuerlig 

dialog om ämnenas eller kursernas innehåll, kunskapskrav och bedömningsmetoder. 

(Informationen är hämtad från socialdemokraternas hemsida) 

3.3.7 Vänsterpartiet  

Vänsterpartiet vill inte ha en skola med graderade betyg. I stället vill de använda sig av ett intyg 

på genomförd utbildning när eleven nått upp till de kunskapsmål som finns i den angivna kurs- 

och läroplanen. Vänsterpartiet menar att eleverna i dagens skola ofta upplever lärandet som ett 

medel för att få bra betyg. Eleverna fokuserar på kunskap som är lätt att mäta och proven 

premierar ytliga faktakunskaper som inte sätts in i något sammanhang. Detta förhållningssätt 

hindrar eleverna från att få en helhetssyn vilket också hämmar dem till att kritiskt analysera och 

dra egna slutsatser. Vänsterpartiet ser inget pedagogiskt värde i betyg eftersom de kan leda till 

minskad lust och motivation till studier. Den elev som gång på gång misslyckas och får dåliga 

betyg tappar lätt självförtroendet och får en negativ självbild. (Informationen är hämtad från 

vänsterpartiets hemsida) 

 

3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Material 

Här följer en presentation av den tidigare forskning som inriktat sig på betyg- och 

bedömningsfrågan ur ett elevperspektiv. Vi kommer också att använda oss av Skolverkets 

nationella granskning Betygssättningen (2000) för att ge en mer generell bild av hur 

betygssystemet fungerar i dagens skola. Materialet kommer att ligga till grund för vår resultat- 

och analysdel. Vi kommer också att göra direkta hänvisningar till denna tidigare forskning. 

 

Skolverkets rapport Den rimliga skolan – Livet i skolan och skolan i livet (1999) är en av flera 

undersökningar som grundar sig helt på elevperspektivet. Denna rapport bygger på en 

utvärderingsstudie baserad på en tre år lång brevväxling med 46 elever från olika skolor runt om i 

Sverige. Studiens syfte var bland annat att fånga elevers perspektiv på skolan. Studien varade 

mellan 1995 och 1998. En annan är Maj-Lis Hörnqvists doktorsavhandling Upplevd kompetens 

(1999) som är en fenomenologisk studie av ungdomars upplevelser av sin egen kompetens i 
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skolarbetet. Den frågeställning som låg till grund för arbetet var hur ungdomar i år 8, under 

läsåret 97/98, upplevde sin egen kompetens i skolarbetet. Avhandlingen inriktade sig på att 

försöka beskriva och förstå ungdomars upplevelser av sin kompetens i skolarbetet. Bengt 

Brodows och Kristina Rininslands bok En skola som om elever betydde något (2002) bygger på 

en uppsatsstudie av 696 elever från högstadiet och gymnasieskolan. Eleverna har fått skriva fritt 

om hur de vill ha det i skolan och i framtiden. Författarna anser själva att studien är 

fenomenologisk eftersom att den redovisar elevers föreställningar och erfarenheter av skolan som 

inrättning och livsmiljö. Skolverket senaste attitydundersökning, Attityder till skolan 2003, 

(2004) bygger på en omfattande enkät- och telefonundersökning bland elever i år 7-9, 

gymnasieskolan, lärare och föräldrar. Syftet med undersökningen var att ge Skolverkets 

nationella uppföljning och utvärdering av svensk grund- och gymnasieskola ett komplement och 

få resultat om olika gruppers syn på, bilder av och attityder till skolan. Undersökningen visar på 

ett tydligt sätt hur bilden av skolan förändras över tid. I kommande text presenterar vi generella 

riktlinjer som studierna påvisat.  

 

3.4.2 Inre och yttre påverkansfaktorer 

Skolverkets nationella granskning Betygssättningen (2000) visar att betygsstressen i samtliga 

skolformer har ökat bland eleverna. Uppmärksamheten på betygen når eleverna via vuxna på 

skolan, som i sin tur har sina yttre och inre påverkansfaktorer. Exempel på detta är att elever från 

år 9 söker sig till olika gymnasieskolor helt i konkurrens utifrån betygen. Yttre påverkansfaktorer 

är massmediernas ständiga övervakning av betygsresultaten samt den allmänna debatten om hur 

skolors resultat ser ut. I grundskolan hamnar betygsfokus främst på ämnena svenska, engelska 

och matematik, eftersom att godkänt betyg i dessa ämnen ger elever tillträdet till gymnasiets 

nationella program.  

 

Det finns flera studier som visar att det inom skolans värld förekommer ett 

”konkurrenstänkande”. Skolverkets rapport Den rimliga skolan – Livet i skolan och skolan i livet 

(1999) menar att den kunskapssyn skolan förmedlar till eleverna, snarare handlar om att synen på 

lärande i mångt och mycket går ut på att man tävlar med resultat och prestationer som frikopplats 

från samband och mening. En elev i rapporten skriver att ”Jag tänker nog mycket på att bli färdig 

fort. Har någon av mina kompisar blivit färdiga före mig känner jag mig jättestressad. Och då 
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kan jag inte koncentrera mig”. (1999 s. 58) Resultatet i studien visar att det finns en osäkerhet 

bland eleverna gällande bedömandets syfte och dess relation till lärandet. Betyg och provresultat 

blir ofta instrument för tävlingar mellan eleverna och saknat en tydlig anknytning till bestämda 

kunskapsinnehåll. ”Flera av eleverna skriver om provresultat och betyg på samma sätt som de 

skriver om idrottstävlingar - man förbereder sig, ställer sig nervös i startblocken, springer allt 

vad man orkar, går i mål och får en tid och placering.” (1999 s. 57) Även Maj-Lis Hörnqvist 

belyser problemet, och menar att befinna sig i fas är en relation mellan den egna kompetensen 

och en jämförelsenorm. Kompetensupplevelsen handlar om att vara minst lika bra i något 

avseende jämfört med de övriga i gruppen. ”Det handlar om att hinna, så att man inte kommer 

efter sina klasskamrater.” (1999 s. 35) Även Brodow och Rininsland tar upp problematiken kring 

betyg och konkurrenstänkande. Deras studie visar att elever generellt anser att skolan ställer för 

höga krav som leder till stress och otillräcklighet. De menar att skolan har utvecklats till en 

tävlings- och konkurrensskola där svaga elever ständigt blir jämförda med de duktiga. (2002) 

 

3.4.3 Betygets rättvishet 

Brodow och Rininslands undersökning visar att eleverna riktar kritik mot två företeelser gällande 

rättvis betygssättning: dåliga lärare och skillnader i bedömningar mellan lärare och skolor. En av 

deras gymnasieskribenter berättade att två kamrater skrev ett och samma arbete, men för olika 

lärare. Den ena fick VG och den andra fick MVG. Författarna menar att en lösning på detta 

problem är lärare träffas regelbundet och diskuterar betygssättning utifrån prov och 

elevlösningar. Dessutom måste läraren framhålla för eleverna att absolut objektivitet är helt 

omöjligt att åstadkomma eftersom det finns så många beståndsdelar som skall vägas in i 

bedömningen. Vidare visar deras studie att elever inte känner att det är deras kunskaper som 

bedöms utan hela deras personlighet.  

 

Skolverkets rapport Den rimliga skolan visar att en uppfattning bland elever är att läraren ses som 

makthavare. ”De bestämmer, de samarbetar dåligt, de sätter betygen, de är orättvisa och 

maktfullkomliga.” (1999 s. 72) Eftersom lärarna anses besitta denna stora makt påverkas också 

elevernas förhållningssätt gentemot dem. Eleverna utvecklar olika strategier för att inte ”komma 

på kant” med lärarna. Följande exempel visar att det till och med kan vara viktigare att hålla sig 

på god fot med lärarna än att tillägna sig kunskap. ”Visst är lärare människor men de har en 
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oerhörd makt, ett enormt ansvar. De är inte direkt människor man gärna stöter sig med. Visst är 

det vårt eget ansvar om vi vill lära oss något men det är inte kunskapen som räknas senare utan 

det är betygen. Lärarna sätter betygen det kommer man inte ifrån, de håller i vår framtid.” (1999 

s. 56) 

 

En nyare rapport från Skolverket, Attityder till skolan 2003 visar att andelen elever som uppfattar 

betygen som rättvisa har ökat. Enligt rapporten är det tre fjärdedelar av eleverna, 74 procent, som 

anser att alla eller de flesta lärarna sätter rättvisa betyg. Bland lärarna är det 85 procent som anser 

att de lyckas sätta rättvisa betyg, vilket är en ökning från år 2000. Trots att andelen lärare som 

anser sig själva sätta rättvisa betyg är hög, är det bara 70 procent av dem som för en dialog med 

andra lärare gällande bedömning och betygssättning. (2004 s. 116)  
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4. Resultat och analys 
Under denna del av uppsatsen kommer vi att redovisa och analysera resultatet av vår studie. Vi 

kommer att använda oss av både enkätundersökningen och intervjuerna. Resultat- och 

analysdelen delas in i tre huvudavsnitt: elevernas uppfattning kring betyg, elevernas syn på om 

betygen är rättvisa och tydligheten i betygskriterierna samt frågor kring betygsystemet. Enkäten 

innehåller dels frågor där eleven tar ställning, och finns då i följande alternativ: stämmer helt, 

stämmer ganska bra, stämmer mindre bra och stämmer inte alls. Ibland använder vi oss av en 

bredare indelning, och då slås de två första alternativen samman och de två sista. Andra frågor är 

av den karaktär att eleven kan välja mellan ett eller flera påståenden som passar bäst in för 

honom/henne. De öppna frågorna i enkäten samt intervjuerna kommer refereras till och belysas i 

den löpande texten. Studien bygger på 37 elever, 17 tjejer och 20 killar samt 6 intervjuer, 3 tjejer 

och 3 killar. 

 
För att från början ge en rättvis bild av elevernas åsikter och uppfattningar kring betyg, 

presenterar vi här lite kort hur deras betyg ser ut idag. Det som kan vara intressant att veta innan 

resultatet, är att de elever som deltagit i undersökningen inte har ännu icke godkänt betyg i något 

av ämnena. Både Linde och Emanuelsson (2003, 2002) menar att det är omkring 20 till 25 

procent av eleverna som går ut grundskolan utan godkänt betyg i alla ämnen. Det är ganska 

tydligt att vår studie inte stämmer överens med detta. Enligt vår studie är det ingen av de 

tillfrågade eleverna som saknar betyg i ett ämne. Att vår undersökning har ganska många elever 

som är högpresenterade kan påverka resultatet.  

 

4.1 Elevernas uppfattning om betyg 

Elevernas inställning till betyg är överlag positiv, och siffran uppgår till ungefär 89,2 procent.  

Vi kan också se att denna inställning delas av både tjejer och killar. Betygen verkar fylla en viktig 

funktion för eleverna, det visar följande kommentar från en av de intervjuade tjejerna ”då vet 

man hur bra man är…så… om jag har typ G i svenska så vet jag att jag måste… som förbättra 

mig i det…”. Tre av fyra elever anser också att betygen ökar deras motivation i skolan. ”Betygen 

hjälper oftast eleverna att motivera sig på skolan och framtiden.” Resultatet visar att det 

förekommer ett konkurrenstänkande bland många elever, och då främst bland killarna. 

Majoriteten av killarna tycker att påståendet ”jag tycker att det pågår en konkurrens mellan 
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klasskompisar om betyg” stämmer ganska bra. Bland tjejerna är denna siffra högst i påståendet 

stämmer mindre bra. En av tjejerna i intervjun poängterar att ”om en klasskamrat får ett bättre 

betyg än jag själv tänker man så där nästa gång ska jag också få så där bra… det blir en 

sporre…”. Detta exempel visar att det även går att använda konkurrens som något positivt. 
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Diagram 1 – Elevers uppfattning om konkurrens 

 
Något som är tydligt i vår studie är betygsstressen och pressen att lyckas i skolan. Hela 65 

procent av eleverna känner sig stressade över betygen. Denna stress är mer påtaglig bland 

tjejerna, där hela 82 procent känner av detta. Bland killarna är det 50 procent som känner av 

denna stress. Det är inte bara betygen som upplevs som stress, utan även arbetsbördan. En kille 

menar att om han blir sjuk och hamnar efter, blir det en stress att hinna med allt skolarbete. Det 

blir uppgifter och eventuella prov som skall tas igen utöver den dagliga undervisningen, något 

som måste göras för att läraren skall kunna sätta betyg.  
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Diagram 2 – Elevers uppfattning om stress i skolan 

 
I frågan om eleverna upplever press i skolan, svarar 65 procent av tjejerna och killarna ja. 

Eleverna som svarade ja på frågan fick fylla i max två alternativ. Vem som sätter denna press på 

dem, redovisas i diagrammet nedan: 

Vem sätter störst press på dig?

16%

3%

48%

22%

8% 3%

Lärarna
Kompisar
Mig själv
Hemifrån
Samhället 
Annat

 
Diagram 3 – Elevers uppfattning om vem som sätter press 
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Det är tydligt att eleverna lägger den här pressen på sig själva. Det är 76 procent av tjejerna och 

55 procent av killarna. En elev säger ”ja själv mest… å lärarna, för jag vet att du kan… då blir 

det press…”. Det här tyder på att eleverna upplever press från andra håll, som t ex lärarna eller 

hemifrån. Det är lika många tjejer som killar som upplever press hemifrån och från lärarna.  

 
Vad motiverar eleverna till att lyckas i skolan? De alternativ som fanns att välja mellan i fråga 8 

var: 

• Att lära mig mer 

• Högre betyg 

• Förberedelse för gymnasiet 

• Bättre resultat än vänner 

• Få beröm hemma 

• Har ingen motivation 

• Annat 
 
Resultatet visar att den viktigaste faktorn till motivation i skolan är högre betyg, tätt följt av att 

lära sig mer. Skillnaden mellan dessa är endast ett elevsvar.  Nästa stora faktor som driver 

eleverna är förberedelse för gymnasiet. En kille säger t ex att hans studiemotivation är att 

”komma till gymnasiet sen därifrån få ett jobb jag vill ha…”.  
 
Frågor som handlar om identitet och självbild, visar att både tjejer och killar får sämre 

självförtroende av otillfredsställda betyg. Resultatet visar att tjejer i något högre grad blir 

påverkade negativt av ”dåliga” betyg. En av tjejerna säger under intervjun ”jag känner om jag 

inte får bra betyg kommer jag inte bli någonting bra”.  
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Diagram 4 – Betyg och elevernas självförtroende. 

 

I påståendet betygen påverkar vad jag tycker om mig själv anser majoriteten av eleverna att det 

stämmer mindre bra eller stämmer inte alls. Det är ingen av eleverna som tycker att det stämmer 

helt men däremot är det 40 procent som tycker att det stämmer ganska bra.  

4.1.1 Diskussion och analys 

Precis som vår undersökning, visar både Brodow & Rininslands och skolverkets rapport (2002, 

2004) att det förekommer tävlan och stress bland eleverna. Vår undersökning visar också, som 

Skolverkets rapport Den rimliga skolan, att betygen påverkar elevernas självförtroende. (1999)  

Vi anser att stress under en längre period kan vara negativt för elevernas hälsa. Därför är det 

också oroande att stressen både har ökat och gått ner i åldrarna. Eleverna uppger utöver betygen, 

en tung arbetsbörda och antalet uppgifter som bidragande faktorer till ökad stress i skolan. Detta 

resultat har också Skolverket (1999) och Brodow & Rininsland (2002) kommit fram till i sina 

tidigare undersökningar. Eleverna anser att det är mycket som skall hinnas med, vilket i sin tur 

skapar överhängande stresskänsla. Vi tror att det är viktigt att lärare tänker igenom syftet och 

meningen med sina uppgifter. Syftet med uppgifterna skall bygga på kvalitet inte kvantitet, det är 

alltså inte mängden som är det viktiga utan innehållet. En elev menar ” vissa lärare kanske sätter 

efter kvalitet, som jag tycker man borde göra… medan andra sätter mer till kvantitet… Man ska 

gå efter kvalitén på det man gör…”.  
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Undersökningen har visat att stressen med betyg är större bland tjejerna, vilket också bekräftas av 

skolverket (2004). Skolverkets undersökning visar att det finns en tydlig könsskillnad som nu 

också har förstärkts. Idag finns det siffror som visar att varannan flicka och var femte pojke alltid 

eller ofta är stressade i skolan. I vår studie kan inga generella slutsatser dras om orsakerna till 

denna upplevda stress, däremot tror vi att tjejer överlag ställer högre krav på sig själva än 

killarna.  

 

Vår undersökning visar att 65 procent av eleverna upplever press att lyckas i skolan. Nästan 50 

procent av eleverna har uppgett att känslan till upplevd press kommer ifrån dem själva. Vi tror 

dock inte att denna press enbart skapas av dem själva, utan att det finns ett antal 

påverkansfaktorer utifrån. En av dessa faktorer kan vara kombinationen av höga krav och liten 

egenkontroll över sin arbetssituation. Skolverkets undersökning (2000) visar att elever känner 

krav inför gymnasiet och även ännu högre studier. Vår undersökning visar att en av de viktigaste 

motivationerna i skolan är förberedelse inför gymnasiestudier. Eleverna känner en press av att 

uppnå godkänt i kärnämnena för att överhuvudtaget få tillträde till gymnasiet. Troligtvis finns 

också det yttre krav som får eleverna att uppleva denna inre press. Vi tror att outtalade krav från 

samhället på att vara lyckad och framgångsrik kan vara en viktig faktor i elevers upplevda press i 

skolan. En tjej i intervjun menade att ”om jag har dåliga betyg så blir jag typ bara en kassörska 

eller nått…”. Bland eleverna är det åtta procent som anger samhället som en av orsakerna till 

upplevd press. 

 

I fråga nr 8 ville vi undersöka vad som driver eleverna i skolan. På första plats hamnade att lära 

sig mer, intresse. Vi tror att eleverna är medvetna om att det behövs en stor ”kunskapsbank” för 

att klara fortsatta studier på gymnasiet. Bara några få elever upplever att tävlandet mellan 

klasskamrater ökar deras motivation i skolan. Vår enkätundersökning och intervjuerna visar att 

denna faktor är underordnad både viljan att lära sig mer, få högre betyg samt förberedelserna 

inför gymnasiet. Trots att vissa elever anser att tävlingen är motiverande i skolan, är det inte 

deras första alternativ på frågan. Det svarsalternativ som hamnade på andra plats var att få högre 

betyg. Vi tror, precis som skolverkets undersökning Den rimliga skolan (1999) påvisat, att få 

höga betyg ibland kan bli viktigare än att tillägna sig kunskaper.  

 



Södertörns Högskola, Lärarprogrammet  Handledare: Patric Sahlén 
C-uppsats, Pedagogik, vårterminen 2006  Författare: B. Gallegos Jr. & L. Nord 

 

________________________________________________________________ 35

Var femte elev känner även press hemifrån, något som också Hörnqvist belyser i sin studie 

Upplevd kompetens (1999). Vad denna press specifikt beror på kan vi enbart spekulera i, men 

följdriktigt borde det handla om att föräldrar vill sitt barns bästa. Vi tror att elever känner en press 

för att de vet att föräldrarna blir glada när de lyckas i skolan. En kille i intervjun menar att han 

inte vill komma hem med dåliga betyg för han vill inte göra sina föräldrar besvikna. ”Man vill 

inte göra sina föräldrar besvikna med så här… gå ut med många så här IG o grejer…”.  

 

Skolverkets rapport (1999) visade att en del elever anser att deras identitet hör samman med 

betyg. I vår undersökning har det visat sig att majoriteten av eleverna uppfattar att ett dåligt betyg 

påverkar deras självförtroende negativt. Trots detta anser 60 procent av eleverna att deras 

självbild inte påverkas av betygen. Hur mycket betyg påverkar självförtroende skiljer sig från 

elev till elev. För en elev som är intresserad av idrott och vill fortsätta sina studier vid ett 

idrottsgymnasium, är det troligt att betyget i idrott är vikigare än betygen i spanska. Ett lägre 

betyg än väntat i idrott kan då sänka självförtroendet och påverka eleven personligen, eftersom 

det då visar att kompetensen var lägre än vad han/hon väntat sig. Ett dåligt betyg i spanska 

kommer eleven förmodligen lättare ”skaka av sig”. Att eleven inte påverkas av spanska betyget 

negativt, beror förmodligen på att eleven inte hade lika höga krav på sig i detta ämne. Vi ser det 

inte som konstigt att elevers självförtroende påverkas negativt av ett sämre än förväntat betyg. Vi 

tycker att lärare och elever behöver en fortgående dialog, som medvetandegör elevernas värde för 

den han/hon är, och att detta värde inte är förknippat med betyget.    

 

4.2 Betyg och betygskriterier 

Fråga 14 i enkätundersökningen handlar om vad eleverna tror ingår i lärarnas betygssättning. 

Frågan kunde besvaras med flera svar. Vad som ingår i vad lärarna sätter betyg på ser lite olika ut 

beroende på vem vi frågar. Hur eleverna svarat redovisas i diagrammet: 
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Diagram 5 – Elevers uppfattning om vad lärarna sätter betyg på. 

 

Det som anses viktigast bland både tjejer och killar är deras kunskaper och hur väl de nått målen. 

Men även närvaro och uppförande på lektionen anses viktiga i bedömningen och i sättandet av 

betyg. En intressant iakttagelse är dock att närvaro och uppförande på lektionen skiljer sig tydligt 

åt mellan tjejer och killar. Tjejer verkar uppleva detta som viktigare än killarna när en lärare 

sätter betyg. Det är också många elever som tror att kämparviljan kan avspeglas i betyget. Frågan 

innehåller också en öppen del där eleverna själva fick skriva kommentarer. Många elever har valt 

att hoppa över detta, men flera av dem som skrivit vill poängtera att provresultaten också är 

viktiga i betygsbedömningen. En elev skriver ”många lärare sätter i stort sett betygen på 

provresultat”. En annan skriver att betyg sätts ”mycket från prov och inlämningsuppgifter”.  

 

Det som också är intressant är att 11 elever ansåg att betygen handlar om vem jag är som person. 

Flera i intervjun menar att det handlar om vem jag är som person och om personkemin stämmer. 

En elev säger att det läraren sätter betyg på är ”dels hur bra jag gör… i ämnet och hur bra jag är 

på det typ…jag tror det är lite uppförande mot lärarna också… och hur man är som person, jag 

vet att det inte ska va så men jag tror att det är så ändå…”. Vidare under intervjun säger eleven 

att ”det finns ju dom som är favoritbarn och dom får ju säkert högre”. Det är flera som också har 

nämnt att vissa lärare har sina favoritelever och att de automatiskt får ett högre betyg.  
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Trots att många elever uppfattar att det bara är provresultat eller att lärarna bedömer dem som 

person anser dock majoriteten i enkätundersökningen att lärarna sätter rättvisa betyg. 62 procent 

av eleverna instämmer med alternativen stämmer helt och stämmer ganska bra.  
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Diagram 6 – Lärarna och rättvisa betyg 

 

Under intervjuerna ställde vi samma fråga och det visar sig att eleverna inte uppfattar att lärarna 

sätter rättvisa betyg. På frågan sätter lärarna rättvisa betyg, svarade en elev ”egentligen så ska det 

inte spela någon roll om man e sådär stökig eller pratig på lektionen, det ska ju inte något med 

betygen att göra eftersom vi har inget betyg som heter ordning, utan det ska ju bara vara 

kunskapsmässigt… jag tycker att om man gör liksom prov och får bra så ska man inte få sämre 

bara för att man har skolkat…”. En annan elev svarade så här på samma fråga, ”det beror på 

vilken lärare man har… vissa sätter jättebra betyg och andra kan vara mer… det blir väldigt 

olika ibland vilka lärare det är…”. I följdfrågan vad är det som gör att du upplever att det inte är 

rättvisa betyg, svarade eleven ”vi har två spanska grupper å det är ganska långt mellan våra 

kunskaper… alltså mellan grupperna… och betygen är ändå inte så stor skillnad… så det måste 

vara att lärarna sätter på olika sätt då… Betygen är inte så stor skillnad men ändå så är 

kunskaperna så olika i grupperna …”.  

 

I frågan som handlar om betygskriterier och hur tydliga lärarna är på att tala om vad som krävs få 

ett högre betyg, anser 68 procent att lärarna är tydliga. I påståendet jag känner att lärarna ofta är 



Södertörns Högskola, Lärarprogrammet  Handledare: Patric Sahlén 
C-uppsats, Pedagogik, vårterminen 2006  Författare: B. Gallegos Jr. & L. Nord 

 

________________________________________________________________ 38

tydliga med betygskriterierna inför ett arbetsområde var det 65 procent av eleverna som svarade 

stämmer helt och stämmer ganska bra. Vi ställde denna fråga även under intervjuerna och 

samtliga instämde med att lärarna var tydliga i betygskriterierna. En elev svarade ”lärarna säger 

ju liksom vad vi ska göra för att få just… för att nå målen som vi vill ha liksom… både till 

exempel innan en uppgift får man ett papper… till exempel svenska om vi göra en uppgift liksom, 

så får jag ett papper på vad vi ska göra för att få G för att få VG och för att få MVG liksom… på 

den uppgiften liksom… och proven och allt…”. En annan menade att ”lärarna tar upp det… så 

man ska veta…”. Trots att majoriteten av de tillfrågade eleverna verkar vara medvetna om vad 

som krävs, var det 32 procent som inte visste vad som krävs för att uppnå ett högre betyg. Det var 

24 procent som upplevde att lärarna var otydliga med betygskriterierna för ett visst arbetsområde.  

 

4.2.1 Diskussion och analys 

Vår undersökning visar att en stor del av eleverna anser att lärarna sätter rättvisa betyg, något 

som också Skolverkets undersökning Attityder till skolan 2003 (2004) visar. Vidare visar vår 

undersökning att bedömningen görs på fler kriterier än enbart uppnådda kunskapsmål. Även 

Skolverket (2000) konstaterar att elever upplever beteendekriterierna som en stor del i 

bedömningen. Rapporten visar att eleverna anser att ”beteendekriterier som flit, närvaro, 

aktivitet, att ta ansvar eller hinna klart inom utsatt tid ingår i bedömningen. Sådana kriterier 

anses ofta ha betydelse” . (2000, s. 18)  
 

Enligt Skolverkets Bedömning och betygssättning (2001) är det hur väl eleven når målen som 

skall betygssättas och inte faktorer som närvaro, flit och ambition, såvida de inte är en direkt 

förutsättning för att målen skall kunna uppnås. All bedömning och betygssättning skall alltså ske 

med målen som utgångspunkt. Det paradoxala med detta är att en lärare ändå måste ta hänsyn till 

lektionsnärvaron, för hur skall en lärare kunna bedöma en elev som ständigt är frånvarande? Om 

en elev är frånvarande, blir det svårt för läraren att bedöma elevens kunskaper och hur väl denne 

uppnått målen. Eftersom att kunskapsmålen bygger både på muntliga och skriftliga 

presentationer, medför detta att en elev som har hög frånvaro får det oerhört svårt att uppnå ett 

högt betyg. Skolverket menar att strävan självklart skall vara att uppnå god ordning, men att 

betygen i sig inte skall vara ett medel för att uppnå detta. Enlig Lpo 94 skall läraren ”utifrån 

kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt”. 
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(1994, s. 18) Det här måste vara en av de svåraste uppgifterna som lärare ställs inför, att kunna 

göra en objektiv bedömning av en elev. Hur gärna du vill vara objektiv färgas du av dina egna 

åsikter och väger in saker som egentligen inte hänger samma med kunskapsmålen. En elev säger i 

intervjun att ”jag tycker inte att man kan sätta betyg på vem man är som person… det är mer 

mina kunskaper som det ska sättas betyg på inte hur jag är…”. Vi tror att det är viktigt att det 

inte förekommer för få bedömningstillfällen, utan att det sker en fortlöpande uppföljning där 

läraren talar med de enskilda eleverna om hur han/hon uppfattar deras arbetsinsatser. Kraven på 

att alla skall bedömas lika måste vara hög och eleven skall känna att det är hans/hennes 

kunskaper som bedöms, inte hur de uppfattas som person. 

 

Undersökningen visar att tjejer, i högre grad än killar, upplever att lärarna väger in uppförande 

och lektionsnärvaro i betygssättningen. Vi tror att tjejernas synsätt speglar ett redan existerande 

könsmönster i samhället, att tjejer och killar skall vara på ett specifikt sätt. Det finns outtalade 

normer i skolan, precis som i övriga samhället, som drar gränser mellan det manliga och det 

kvinnliga, och detta resproduceras både av lärare och av elever. Detta fenomen belyses även av 

Anna Sofia Lundgren som menar att manligt och kvinnligt kan handla om både föreställningar 

gällande tjejers och killars sätt att vara, till mer uttalade förväntningar på deras respektive 

egenskaper och markeringar som faller utanför normen. (1998) Vi tror att det finns en 

föreställning bland tjejer att uppförande och lektionsnärvaro är viktiga attribut för dem, att det 

inte är okej för dem att bete sig ”stökigt” eller skolka. Vi menar att det lärare, elever, föräldrar 

och samhället i stort som lägger denna outtalade eller uttalade norm på dem och att detta 

reproduceras av samtliga.  

 

Flera elever har under fråga 14, Vad tror du att lärarna sätter betyg på?, själva angett  

provresultat som en övrig punkt. Om vi hade haft med detta som ett alternativ, är det troligt att 

siffran varit högre. En elev skriver i en av enkätundersökningarna att ”jag tycker inte betyg ska 

sättas på bara prov och redovisningar utan hur man kämpar”. Några andra elever nämner också 

att provresultaten väger alltför tungt. Vi anser att bedömningen inte får vara alltför ensidig och 

bara grunda sig på prov och inlämningsuppgifter. Kunskap är inte något entydigt begrepp, utan 

”kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

förutsätter och samspelar med varandra”. (Lpo 1994, s. 8) Därför det blir ännu viktigare att 
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betyg inte enbart grundar sig på prov och inlämningsuppgifter, om så är fallet kommer vi fortsätta 

att ha en skola där många elever känner att betygen är orättvisa i sin bedömning.  
  

Majoriteten av eleverna anser att informationen var tillfredsställande kring betygskriterierna inför 

ett arbetsområde eller vad som krävs för ett högre betyg följande termin. Detta avspeglar sig i 

både enkätundersökningen och intervjuerna.  Trots detta saknar 24 procent tydliga kriterier inför 

ett arbetsområde och 32 procent saknar vad som krävs för ett högre betyg inför nästkommande 

termin. Vi ser inga tydliga skillnader i tjejer och killars åsikter kring betygskriterierna, men vi 

anser oss heller inte kunna dra några generella slutsatser utifrån detta. 

För att råda bot på betygssättnings- och informationsproblematiken bör diskussioner både bland 

lärare och mellan lärare och elever utökas. Om lärare och elever börjar föra en dialog, finns också 

möjligheten till att synliggöra eventuella missförstånd och missnöjen som kan råda. 

 

4.3 Betygsystemet och framtiden 

Fråga nr 15 är en öppen fråga, och handlar om elevernas uppfattning om att det krävs betyget 

godkänt i kärnämnena för att komma in på ett gymnasieprogram. Det var många som hade skrivit 

kommentarer till denna fråga. Många elever anser att gränsen är bra och skall finnas kvar. Många 

av eleverna menar att besitta kunskaper i matematik, svenska och engelska är viktiga för resten 

av livet och framtiden. En elev svarade i enkäten att ”det kan vara bra att det finns något slags 

krav för att komma in på gymnasiet, annars kan vilken idiot som helst kunna läsa vidare utan att 

behöva anstränga sig eller kunna nått”. En annan elev menar att ”jag tycker att det är bra, för 

att det är som sagt grundämnen som är väldigt viktiga för att kunna arbeta senare i framtiden”. 

Det är också ett flertal elever som poängterar att det är viktigt att ha godkänt i dessa tre ämnen för 

att överhuvudtaget klara gymnasiet. Men tycker alla att g-gränserna i kärnämnena är något 

positivt? En elev anser att det är bra men skriver samtidigt att det ”också är dåligt för att bara för 

att jag är svag i ett ämne ska man inte kunna utbilda sig till det man tycker om och vill”. 

Systemet medför att elever som är oerhört intresserade av ett gymnasieprogram ändå inte kan 

komma in på grund av godkänt kraven i kärnämnena. En elev som inte uppnår godkänt i 

kärnämnena kommer inte in på ett gymnasieprogram.  
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Elevernas inställning till en betygsfri skola redovisas nedan:  
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Diagram 7 – Betygsfri skola 

 
Det var 49 procent av eleverna som svarade vet ej på frågan, 46 procent svarade nej och endast 5 

procent svarade ja. Det är majoriteten av elever som är negativa eller tveksamma till en betygsfri 

skola. Det är endast 5 procent, och bara tjejer, som vill ha en betygsfri skola. Det främsta skälet 

mot en skola fri från betyg tycks vara avsaknaden av återkoppling, att eleverna inte får veta hur 

de ligger till i de olika ämnena. Många av eleverna anser att en betygsfri skola skulle innebära att 

motivationen skulle försvinna. En elev skriver att ”jag skulle känna mig mindre motiverad, 

kanske inte lära mig lika mycket. Dessutom får man veta på vilken nivå man ligger på med sina 

kunskaper, som också kan vara motiverade”. En annan menar att ”då skulle man inte veta om 

man är bra”. Under intervjuerna var svaren att majoriteten vill ha någon form av bedömning, för 

att veta hur bra man är och vart man ligger. En av eleverna hade en uttalad önskan att betygen 

skulle ersättas med bedömning, ”på ett sätt är det ganska bra för då vet man vart man ligger… 

men omdömen tycker jag var ännu bättre… för då fick man vet hur man hade jobbat också… det 

var mycket mer detaljerat… nu vg, jaha hur fick jag det ungefär… så jag tycker nog att omdömen 

var mycket bättre på det sättet…”. En elev som har svarat ja på frågan om betygsfri skola gav 

motiveringen ”jag tycker inte att det är bra, och det skulle vara jätteskönt med ingen stress”.  
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4.3.1 Det bästa respektive sämsta med betyg 

Frågorna 17 och 18 är två öppna frågor där eleverna fick skriva fritt. Deras svar delas upp i olika 

underkategorier, där flera elever resonerar lika eller på liknande sätt. Vi kommer först att 

presentera fördelarna med betygen, för att sedan gå över till nackdelarna.  

 

Det är flera elever som tar upp den positiva känslan av betyg. Eleverna får en bekräftelse på att 

det arbete de lägger ner i skolan belönas med bra betyg. En elev skriver ”att man kan bli nöjd och 

kan få bättre självförtroende”, en annan skriver att ”man känner sig fantastisk om betygen är 

höga”. Det är många elever som ser betygen som en belöning för sitt slit i skolan, en elev i 

intervjun sa ”att få bra, man blir så här glad av att få bra betyg… då har jag pluggat 

tillräckligt…”. En annan positiv faktor med att få betyg handlar om att eleverna får veta vilken 

kunskapsnivå de ligger på. Det är viktigt för många av de tillfrågade eleverna att får reda hur de 

ligger till. En elev skriver i enkäten att ”att man får se vart ens kunskapsnivå ligger”. Under 

intervjun svarade en elev på frågan om vad som var det bästa med betyget så här, ”Det är väl att 

man ungefär får veta vart man ligger”. En tredje faktor som gör att eleverna tycker att betyg 

upplevs som positiva är att de skapar motivation. Eleverna känner att möjligheten till att få ett 

högre betyg driver dem framåt i skolarbetet. En elev skriver att det bästa med betyg är att ”man 

blir motiverad”. En annan tycker att det skapas en positiv press av betygen och att detta 

motiverar henne, ”så att man inte blir lat”. 

 

Det finns många faktorer som leder till en negativ känsla kring betyg. Det sämsta med betygen är 

att eleverna känner stress. En elev menar att ”det blir en press och att man blir lätt stressad”.  

En annan elev delar med sig av sin stresskänsla och skriver att ”betygen gör mig stressad och jag 

får ångest”. Några elever tycker att det sämsta med betygen är att inte nå målen. Det blir en 

ständig bekräftelse på vilka ämnen som eleven är svag i. En elev menade att ”man ser vad för 

ämnen som man är dålig i och att det kan vara svårt att höja sig i ett betyg man bara har G i”. 

En annan menar att ”en liten ouppfylld kriterie kan leda till sänkning eller att man inte få högre 

betyg”. Ett sämre betyg kan också påverka elevernas självförtroende negativt. Några elever 

medger att när de inte får de betyg de önskar och strävar efter, blir de arga och besvikna på sig 

själva. En elev säger att det sämsta med betyget är att ”man kan bli besviken på sig själv”. Några 

elever tar upp problematiken kring orättvisa betyg och menar att det är det sämsta med betyg.  
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En tjej skrev kommentaren att ”man inte alltid får rättvisa betyg”. En annan viktig negativ faktor 

med betyg, som också flera poängterade var tävlan mellan kompisar. En elev skrev att ”man 

tävlar och jämför med klasskamrater och sätter betygen som ett värde på smart och dum 

person”. En annan elev menar att ”man jämför sig med andra om man får dåligt”. Som elev är 

det inte roligt att få stämpeln att vara sämre bara för att betyget är dåligt. En elev tar upp 

betygspoängen som något negativt. Hon tycker att det är jobbigt att få olika poäng för Godkänt, 

Väl godkänt och Mycket väl godkänt. 

 

4.3.2 Framtidsplaner 

Idag har Sverige en nioårig obligatorisk skolgång. Fortsatta studier i gymnasiet uppfattas dock 

mer som något självklart än något valbart. Av de elever som valt att svara på frågan, vill 100 

procent fortsätta sina studier på gymnasiet. Undersökningen visar att både tjejer och killar är lika 

motiverade till att fortsätta studera på gymnasiet. När det gäller fortsatta studier på högskola och 

universitet råder inte samma samstämmighet. Resultatet presenteras i diagrammet nedan:  
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Diagram 8 – Högre studier 

 
Det som går att utläsa av diagrammet är att tjejer i högre grad är säkra på att de kommer att 

fortsätta sina studier efter gymnasiet. Det är enbart killar som instämmer med påståendet absolut 
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inte. Det är flera av tjejerna som redan nu vet om vad de skall utbilda sig till, en tjej svarade i 

intervjun att hon skall utbilda sig till läkare.  

 

4.3.3 Diskussion och analys 

De flesta elever tycker att kraven på godkänt i matematik, svenska och engelska (kärnämnena) är 

något positivt och självklart. Deras åsikter tyder på en stor medvetenhet om att dessa kunskaper 

är oerhört viktiga för fortsatta studier och för att klara sig i det kommande vuxenlivet. En elev 

menar att ”kärnämnena är väldigt viktiga i verkliga livet”. Det är endast en elev som tar upp hur 

det skulle kännas att inte bli godkänd i ett av kärnämnena, detta kan möjligen bero på att ingen av 

de medverkande eleverna saknar godkänt. Den diskussion som förs i samhället rörande 

konsekvenserna kring godkändgränserna, verkar inte beröra de elever som deltagit i denna 

undersökning allt för mycket. Flera elever anser att det individuella gymnasieprogrammet inte är 

ett alternativ. Det som är viktigt att komma ihåg är att alla elever inte har samma förutsättningar 

att klara godkändgränserna. Denna problematik tar också Emanuelsson upp. Han menar att 

”situationen är lik en höjdhoppstävling, där alla skall kvalificera sig genom att hoppa över en för 

alla på samma höjd placerad ribba, oberoende av deltagarnas olika förutsättningar för att kunna 

hoppa”. (2002, s. 30) Den stora skillnaden mellan grundskolans kvar på godkänd och en 

höjdhoppstävling, är att skolan kräver obligatoriskt deltagande medan tävlingen bygger på 

frivilligt deltagande. (2002) 

 
Precis som i Brodows & Rininslands undersökning (2002), är de flesta eleverna i undersökningen 

tveksamma eller helt emot en betygsfri skola. Endast 5 procent av eleverna önskar en betygsfri 

skola, men ingen av dessa kan ge förslag på hur en betygsfri skola skulle se ut. Detta resultat ser 

vi inte som något överraskande, eleverna har ingen annan erfarenhet än en skola med betyg och 

har därför svårt att se några andra konkreta alternativ. En elev säger om en betygsfri skola ”jag 

förstår liksom inte hur det skulle gå runt utan…”. Många elever skriver att en betygsfri skola 

skulle bli slappare och inte motivera dem lika mycket.  ”Jag tror att det skulle vara mer slappt, 

jag tror inte folk skulle anstränga sig på samma sätt…”.  

 
Av de elever som önskade en betygsfri skola, var det endast en som motiverade sin åsikt. 

Förklaringen var att eleven ville slippa stress. Idag är urvalet en naturlig del av samhället struktur, 

och används både som urvalsinstrument för studier och arbetsliv. Vi tror inte att en betygsfri 
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skola per automatik skulle vara en skola utan stress, vi ställer oss därför frågan: ligger 

stresskänslorna verkligen i betygen? Det måste trots allt ske ett urval till gymnasiet och högre 

studier, och detta urval i sig kommer att skapa känslor av stress. Det som dock är viktigt att 

komma ihåg, och som denna studie också visar, är att den största pressen lägger eleverna på sig 

själva. Några elever tror att de i en betygsfri skola skulle få leva med en ovisshet om hur de ligger 

till, och aldrig få en bekräftelse på hur bra de är. Vi tror att det i människans natur finns ett behov 

av uppmärksamhet och bekräftelse, och kanske är det så att många elever endast får detta behov 

tillfredställd genom betygen. Enligt Brodow och Rininsland är det naturligt att eleverna i någon 

form vill ha respons på de ansträngningar de lägger ner i skolarbetet. (2002) Vi ställer oss frågan, 

är det så att dagens lärare endast kan ge eleverna bekräftelse genom ett betyg? Om så är fallet, 

upplever vi detta som olyckligt. Vi anser att det måste gå att ge eleverna uppmärksamhet och 

bekräftelse på andra sätt än genom några bokstäver på ett papper. 

 
Betygen tycks fylla flera viktiga funktioner för eleverna. De tillfrågade gav flera positiva 

anledningar till betygen. Dels handlade det om motivation, positiv känsla vid framgång samt 

vilken kunskapsnivå de har. Vi tror att det återigen handlar om behovet av bekräftelse. Det 

negativa med betyg ansågs vara stress, tävlan, inte klara målen, sämre självförtroende samt 

orättvisa betyg. Det som är tydligt i vår undersökning är att betyg både kan uppfattas som positivt 

och negativt av en och samma person. De flesta elever uppger att betygen uppfattas som någon 

form av dom med följder för den som bedöms, samtidigt som att betygen uppfattas som en 

positiv bekräftelse på ett lyckat arbete. Detta resultat visar tydligt betygsfrågans komplexa natur 

och hur svårt det är att skapa en skola som ”faller alla i smaken”. 

 
Vi är inte förvånade över att alla svarande skall fortsätta sina studier på gymnasiet. Idag har det 

blivit näst intill en självklarhet att studera på gymnasiet och de allra flesta arbetsgivare kräver 

minst gymnasiekompetens. En annan faktor som säkerligen inverkar på resultatet är att de allra 

flesta elever är högpresterande, det är ingen av de tillfrågade eleverna som saknar betyg i något 

ämne. Hur resultatet skulle ha sett ut med en annan elevsammansättning kan vi bara spekulera i, 

men sannolikt hade det uppvisade resultatet sett annorlunda ut. När det gäller frågan om fortsatta 

studier till högskola/universitet, visade undersökningen att tjejerna just nu är säkrare på att de 

vill/tänker läsa vidare. Vad detta beror på vet vi inte, men kanske handlar det om att tjejer och 

killar har kommit olika långt i mognadsprocessen.  
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5. Avslutande diskussion  
Vår undersökning visar att betygen kan påverka elever på många olika sätt, både positivt och 

negativt. Medan några elever påverkas enormt mycket av betygen, och där sinnestämningen kan 

gå ifrån glädjerus och ökat självförtroende till en nedtyngande känsla av misslyckande och stress, 

påverkas andra elever inte alls. De faktorer som bestämmer elevens känsla för betyg kan vara 

många. Det kan t ex vara elevens förväntningar och krav på sig själv eller från andra, det faktiska 

resultatet och betyget, eller hur bra eller dåligt betyg eleven fått i jämförelse med sina 

klasskamrater. Undersökningen visar också att betygen berör, oavsett om inställningen är positiv 

eller negativ. Bland några av eleverna tycks det också finnas en slags hatkärlek till betyg. Något 

av ett moment 22 infinner sig, där eleverna å ena sidan vill slippa betygen och å andra sidan 

tycker att betygen ändå behövs som urvalsinstrument inför fortsatta studier. Betygen blir för dem 

ett ”nödvändigt ont”. Trots detta är det många elever i undersökningen som inte vill ha, eller som 

är tveksamma till en betygsfri skola. Förmodligen ser många av eleverna en betygsfri skola som 

något orealistiskt och ouppnåbart. 

 

Undersökningen visar att grundinställningen till betyg är positiv och att de fungerar som en 

motiverande faktor för många av eleverna. Men även intresset att lära sig mer är en viktig 

motivationsfaktor för eleverna, något som vi tycker är glädjande. För hur skulle det vara om 

endast pappret på kunskapstillväxten betydde något för eleverna, och inte själva 

kunskapstillväxten i sig? Det är få elever som med bestämdhet säger att de vill ha en betygsfri 

skola, samtidigt är det flera som väljer att svara att de inte vet. I likhet med Brodow och 

Rininsland (2002) visar även vår undersökning att betygen kan bli ett slags personomdöme, där 

eleven inte bara bedöms för vad han/hon presterar utan även för hur han/hon är som person. Detta 

problem är något som alla lärare bör tänka på när de sätter betyg, för inte skall eleverna behöva 

”fjäska” eller uppträda opportunt bara för att få bättre betyg? När eleverna känner att det är deras 

personlighet som bedöms och inte deras ”faktiska” prestation påverkar detta deras självförtroende 

negativt. Undersökningen visar också att nästan var tredje elev får sämre självförtroende av betyg 

de inte är nöjda med. Liksom Allard, Måhl, Sundblad (1994) anser vi dock inte att elevens 

självförtroende per automatik skulle bli bättre bara för att lärarna slutade sätta betyg. Vad 

eleverna behöver är att vuxna åskådliggör dem och i samspelet med varandra kommer elevernas 

förmåga till självvärdering utvecklas. Det kan faktiskt vara svårare för en elev att inte bli sedd 
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eller tas på allvar av sin lärare, än att få ett lågt betyg. ”Ett redovisat omdöme, även ett icke 

godkänt, är bättre än tystnad” (1994 s. 22). Ett redovisat ämne kan trots allt diskuteras, kritiseras 

och bearbetas, och hanteras detta rätt från lärarens sida kan även ett ”dåligt” omdöme leda till en 

positiv utveckling för eleven.  

 

Stressfaktorn var en viktig fråga i undersökningen och det visade sig också att problemet var 

överhängande för eleverna. Många av eleverna i undersökningen kände att betyg och stress hörde 

ihop och att det präglade deras vardag i skolan. Vår undersökning visade att tjejer i högre grad 

känner av denna stress, något som också bekräftas av Skolverket (2004). Vi ser oss finna flera 

olika anledningar till stressen bland eleverna. Dels finns redan stressen ”inbakad” inom skolans 

fyra väggar, en slags prestationskultur skapad av både lärare och föräldrar som präglar skolans 

föreställning om hur eleven skall agera för att vara ”bra i skolan”. Sedan finns där också den 

stress/press som eleverna sätter på sig själva och den stress/press som kommer hemifrån. Vi ser 

även att det nya kompetenssamhället som vuxit fram har påverkat skolan. Det blir allt viktigare 

att komma in på ”rätt” gymnasieskola och känslan av att eleven måste studera för att inte få ett 

”skitjobb” präglar flera elever uppfattningar i undersökningen. Det är tydligt att betygen som 

urvalsinstrument skapar stress.  

 

En annan intressant fråga som togs upp i undersökningen var frågan om rättvisa betyg.  

Det visade sig att eleverna inte alltid tycker att betygen är lika mycket värda och att det finns 

lärare som värderar kunskap olika. En elev berättar att kompisen, som går i en annan skola, 

presterar mycket mindre i skolan än honom själv. Ändå skiljer sig betygen inte någonting alls 

dem emellan. Problematiken kring rättvisa betyg och skillnaden i bedömning mellan olika lärare 

och skolor har tagits upp av Brodow och Rininsland. De menar att konsekvenserna av för stora 

skillnader i bedömningen blir en helt oacceptabel ojämlikhet mellan elever och deras 

förutsättningar att få bra ett bra betyg. Vidare menar Brodow och Rininsland att skolan kanske 

skall använda sig av betygsmässig kompensation för de elever som är offer för förhållanden som 

de inte råder över. Det kan t ex vara de elever som vuxit upp i en lågutbildad, kanske invandrad 

eller kriminellt belastad familj med missbruksproblem (2002). Även Måwe (2000) tar upp frågan 

om orättvisa betyg. Hon menar att eleverna upplever betygssättningen som orättvis eftersom att 

den är beroende av vilken lärare man har och vilken skola man går i. Vi tror inte det är möjligt för 
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en lärare att vara fullkomligt objektiv och rättvis i alla sina bedömningar, vi är trots allt inte mer 

än människor. Däremot bör vi alltid kunna sträva efter en så rättvis bedömning som möjligt. En 

lösning kring problematiken med orättvisa betyg skulle vara att öka dialogen inom skolorna och 

mellan kommunerna. Det är viktigt att lärare kan träffas regelbundet och diskutera betygskrav 

utifrån prov och elevlösningar.   

 

Det är läraren som formulerar och representerar skolans och den intellektuella framgångens 

spelregler, därför är också lärarrollen starkt förknippat med makt. Betyg är ett maktredskap och 

något som markerar en skiljelinje mellan lärare och elever. En, eleven, skall prestera och den 

andre, läraren, skall bedöma. Lärarnas makt skapar ”kameleonter” i skolorna, elever som 

anpassar sig efter varje enskild lärares önskemål. Eleverna utvecklar också strategier för att vara 

lärarna till lags. Även i skolans formella examinationer finns makten närvarande. Läraren har 

med sin kunskap makten att bestämma vilken kunskap som är den ”rätta” och därmed belöna med 

ett högt betyg. Vi tror att en viktig förutsättning för ett gott lärande handlar om att kunna föra ett 

samtal på lika villkor samt att kunna ge och ta. Det är viktigt att vi som lärare är medvetna om att 

betyg och makt är starkt sammanfogade, och att vi inte missbrukar detta. Betygssättning är en del 

av vår professionella yrkesroll. Det är vår uppgift att införskaffa kunskaper om hur 

betygssystemet och betygskriterierna är utformade. Detta är viktigt för att kunna ha rätt 

förutsättning att ge elever rättvisa och likvärdiga betyg. Detta är vår skyldighet som lärare.  

  

Det är knappast en slump att betygen i skolan varit ett ämne för så mångas intresse under så lång 

tid. Betygen fungerar dels som ett slags kvittens på nedlagda ansträngningar under en relativ lång 

period, och dels som ett kvitto för behörighet till eventuella fortsatta studier. Undersökningen 

visar hur viktig betygen är för eleverna och hur mycket de påverkar dem, vare sig de vill detta 

eller inte. Ett betyg för en elev kommer inte bara att vara en bokstav på ett papper, utan i 

slutändan kommer betyget att betyda så mycket mer. Betygen kan tala om vem jag är och hur jag 

mår, hur mycket jag presterat och lärt mig i skolan, hur min framtid ser ut, status bland kompisar 

och hur omgivningen (lärare) uppfattar mig. Det är viktigt att lärare inte använder betyget som ett 

”hot” eller ett redskap för motivation utan att lärarna istället hittar andra medel för att uppnå 

detta. Vi hoppas att vårt arbete har inspirerat till ytterligare reflektioner och diskussioner om 

betygsättning, något som vi anser borde vara viktigt för varje lärare. 
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5.1 Vidare forskning 

Det finns frågor, som vi inte har fått någon klarhet i, som skulle vara intressanta att undersöka 

vidare. Vi undrar exempelvis varför tjejer i högre grad än killar upplever stress och press i skolan 

och vilka faktorer som kan ligga till grund för detta. Det skulle vara intressant att undersöka om, 

och i så fall hur mycket samhälle och medier bidrar till denna stress som unga upplever i skolan. 

Det skulle även vara intressant att fördjupa oss i relationen elev – betyg – föräldrar. Hur stor 

påverkan har egentligen föräldrarna för eleverna sätt att se på betyg? Hur stor del har föräldrarna 

i elevernas strävan till högre betyg? En annan aspekt på stress som skulle vara intressant att titta 

vidare på är, hur arbetar skolan med att minska elevernas stress? Har skolorna konkreta 

”åtgärder” för att lösa detta till synes växande problem? Ett annat perspektiv som skulle vara 

intressant att forska vidare i är betygsfrågan ur ett genusperspektiv. Har lärare olika krav för 

killar och tjejer, eller speglar det bara tjejer och killars uppfattningar gällande betyg?  Hur mycket 

påverkar samhället föreställningar om manligt och kvinnligt skolan? Med utgångspunkt i dessa 

frågeställningar finns det underlag för flera intressanta undersökningar.    
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Vi heter Bruno Gallegos Jr och Linda Nord och går sista terminen på lärarprogrammet på 
Södertörns Högskola. Som examensarbete har vi valt att skriva om elevers uppfattningar om 
betyg och hur de påverkar dem i skolan, fokusen skall vara på elever i år 9. Underlaget till 
examensarbetet är en enkätundersökning där eleverna får besvara frågor kring betyg. Enkäten tar 
ca 15 minuter att fylla i och är helt anonym och kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer 
att komma till skolan och eleverna får fylla i enkäten under ett vanligt lektionspass. Vi kommer 
sedan att välja ut 3-4 slumpmässigt utvalda elever för en intervju, vilken också kommer att vara 
helt anonym. På grund av forskningsetiska regler är vi skyldiga att informera målsman för att 
eleverna ska få delta i undersökningen. Vi hoppas förstås att alla elever som blir tillfrågade både 
vill och får deltaga eftersom vårt examensarbete bygger mycket på deras svar. Självklart är allt 
deltagande frivilligt och känner elever eller föräldrar att han/hon inte vill deltaga så respekterar vi 
detta beslut. 
 
Tack på förhand. 
Bruno Gallegos Jr och Linda Nord 
 
 
 
Fyll i ETT av nedanstående alternativ. 
 
Jag vill att mitt barn _________________________________________________deltar i 
enkätundersökningen om betyg och bedömning. 
 
Jag vill inte att mitt barn _________________________________________________deltar i 
enkätundersökningen om betyg och bedömning. 
 
 
Målsmans 
underskrift:____________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

Är ni intresserade att ta del av rapporten när den är klar så är ni välkomna att skriva er mailadress 

på blanketten:____________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning - Betyg och bedömning  
 

Bakgrundsinformation 

 

Jag som fyller i enkäten är en 

Tjej          Kille 

 

Min ålder är ______ 

 

Stryk under det som stämmer bäst överens med din uppfattning. Välj endast ETT alternativ. 

 

1. Jag tycker att få betyg är något positivt. 

Stämmer helt           Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra          Stämmer inte alls 

 

2. Jag tycker att det pågår en konkurrens mellan klasskompisarna om betyg. 

Stämmer helt          Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra          Stämmer inte alls 

 

3. Jag känner mig stressad av betygen. 

Stämmer helt          Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra          Stämmer inte alls 

 

4. Betygen ökar min motivation. 

Stämmer helt          Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra          Stämmer inte alls 

 

5. Jag får sämre självförtroende av ett betyg som jag inte är nöjd med. 

Stämmer helt          Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra          Stämmer inte alls 

 

6. Betygen påverkar vad jag tycker om mig själv. 

Stämmer helt          Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra           Stämmer inte alls 
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7. Ge synpunkter på någon/några av frågorna ovan.(glöm inte att ange numret på frågan först). 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 

8. Vad motiverar dig mest i skolan? Välj högst TRE alternativ, där 1 är viktigast, 2 näst viktigast 

osv. Det går också bra att fylla i ett svarsalternativ. 

 

Att lära mig mer, intresse ______ 

Att få högre betyg ______ 

Att förbereda mig inför gymnasiet______ 

Att få bättre resultat/betyg än kompisarna ______ 

Att få beröm hemma ______ 

Jag känner ingen motivation ______ 

Annat, nämligen_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
9. Känner du press av att lyckas i skolan? 

Ja   Nej  (om nej, hoppa över fråga 10) 

 

10. Vem sätter störst press på dig? Var vänlig och ange högst TVÅ svarsalternativ. 

Lärarna ______ 

Kompisar______ 

Jag själv_______ 

Hemifrån _______ 

Samhället _______ 

Annat, ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Rättvisa betyg och information 

Markera det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. Var vänlig ange ETT 

alternativ. 

 

11. Jag upplever att rättvisa betyg sätts av alla eller nästan alla lärare.  

Stämmer helt          Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra         Stämmer inte alls 

 

12. Jag känner att lärarna ofta är tydliga med betygskriterierna inför ett arbetsområde. 

Stämmer helt          Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra          Stämmer inte alls 

 

13. Lärarna är ofta tydliga med att berätta vad som krävs för att uppnå ett högre betyg nästa 

termin (gäller förstås inte slutbetyget). 

Stämmer helt          Stämmer ganska bra          Stämmer mindre bra          Stämmer inte alls 

 

14. Vad tror du att lärarna sätter betyg på (markera de alternativ som stämmer)? 

Mina kunskaper och hur väl jag nått målen _______ 

Lektionsnärvaro _______ 

Hur mycket jag anstränger mig_______ 

Hur jag uppför mig på lektionerna _______ 

Mig som person _______ 

Annat, ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Tycker du att det borde se annorlunda ut? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Betygssystemet 

 

15. Betyget Godkänd i kärnämnena krävs för att komma in på gymnasieprogrammen (med 

undantag för det individuella programmet). Vad anser du om det? Motivera! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Skulle du vilja ha en skola fri från betyg? 

Ja   Nej  Vet ej 

 

Motivera gärna ditt svar. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Vad anser du är det bästa med betyg? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Vad anser du är det sämsta med betyg? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


