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ABSTRAKT 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på lärares och elevers uppfattningar om betyg. De 
frågeställningarna som jag ville veta vad var lärare och elever har för åsikter om är 
betygens syfte, vad betygen mäter, vad det finns för nackdelar och fördelar med betyg 
och om betyg kan ge en rättvis bedömning. För att ta reda på det gjordes intervjuer med 
tre lärare som arbetade på gymnasiet och 45 gymnasieelever besvarade en enkät. 
Resultatet visar att betyg är ett ämne som engagerade både lärare och elever. Eleverna 
skriver att betygens syfte är att de behövs för att söka vidare och för att skilja eleverna 
åt. Både lärarna och större delen av eleverna sa att betygen mäter kunskap och att läraren 
tittar på helheten av vad eleven gör vid betygsättningen. Det var även några elever som 
menade att ”fjäsk” har något med betygsättningen att göra. Både lärare och elever tycker 
att en av de viktigaste fördelarna med betyg är att de skapar motivation till att plugga. 
Den största nackdelen med betygen som både lärare och elever tycker är att det var för 
få steg Det är ungefär hälften av eleverna som skriver att betygen är rättvisa och lärarna 
ansåg att det är en rättvis bild av betygen i klassen.          
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1 INTRODUKTION 
 
 
Betyg är ett ämne som berör många människor, både lärare, elever, föräldrar, 
arbetsgivare och politiker och det är många diskussioner i skolan som handlar om betyg. 
Som blivande lärare kommer man att ställas inför många svåra uppgifter och 
betygsättningen är något som jag tror kommer att vara ett svårt arbete. Det kommer även 
att ta mycket tid. Det är när man är ute på skolorna, bland lärare och elever man har sett 
hur stor betydelse betygen egentligen har. Men varför har vi egentligen betyg och har de 
samma uppgift nu som de hade förr? Jag vill med denna studie ta reda på vad lärare och 
elever har för uppfattningar om betyg när det gäller betygens syfte och vad de anser att 
betygen mäter för något.  
 
En annan sak jag undersöker är vilka för- och nackdelar som lärare och elever anser att 
det finns med betygen. Jag vet själv när man gick i skolan så var betygen en stor 
anledning till att man läste på till prov. Vad jag har sett under min verksamhetsförlagda 
utbildning så finns det antydningar om att det är fler elever som ser det så. Det är därför 
intressant att se om det är fler elever som tycker så.  Eftersom betygen hänger med 
eleven länge och kan vara avgörande om man får gå en fortsatt utbildning eller inte är 
det också intressant att undersöka hur rättvisa elever och lärare tycker att betygen är. 
Betygen kan också vara en avgörande faktor när man söker ett arbete. Det är lärare och 
elever som dagligen arbetar med betygen och det är därför intressant att se deras 
uppfattningar om betyg.  
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2 BAKGRUND 
 
 
I bakgrunden behandlas först betygen allmänt såsom historik och dagens betygsystem. 
Eftersom betygsättning idag handlar om huruvida eleven uppnått kunskapsmålen så 
beskrivs i nästa avsnitt olika synsätt på kunskap och lärande. I avsnittet därefter berörs 
likvärdigheten i skolan så som likvärdig undervisning och likvärdig bedömning och 
betygsättning. Det sista avsnittet tar upp tidigare forskning om ämnet.    
 

2.1 Betyg 
 
I detta avsnitt berörs först betygens historia, de olika betygssystemen vi har haft i 
Sverige och hur de är uppbyggda samt varför de olika betygssystemen har utvecklats. 
Sedan behandlas hur dagens betygsystem ser ut och fungerar. Det tas även upp betygens 
funktion. 

2.1.1 Betygens historia 
 
Redan på 1800-talet fanns det en bedömning i skolan och det var då som betyg började 
användas i större utsträckning och det kom in bestämmelser om det i skolordningarna. 
Tidigare var det elevens personlighet och begåvning som stod i centrum för 
betygsättningen och inte kunskapen i det enskilda ämnet. Under 1800-talet lades mer 
betoning på skolämnena men man fortsatte även att bedöma personligheten (Andersson, 
1999). Det fanns olika betygskalor, ett som användes i 1820-års skolordning var: 
 
 A – berömlig insikt, berömlig flit 
 B – godkänd insikt, godkänd flit 
 C – försvarlig insikt, försvarlig flit 
 D – otillräcklig insikt, ringa flit 
 
Denna skala gällde kunskapsgrader och flit. Det fanns även andra anvisningar för t.ex. 
uppförande och till och med elevens ekonomiska förutsättningar fanns det uttryck för. 
Ett stort A var förmögen, B – behållen, C – behövande och D – fattig. Andersson, 2000 
skriver att dessa bedömningar skedde parallellt med kyrkans kontroller beträffande 
läsning m.m. Davidsson, Sjögren och Werner (2000) menar att för att kunna nyansera 
betygen ville lärarna ha fler steg. Därför infördes följande skala på slutet av 1930-talet: 
 
 A  Berömlig 
 a Med utmärkt beröm godkänd 
 AB  Med beröm godkänd 
 Ba Icke utan beröm godkänd 
 B Godkänd 
 BC Icke fullt godkänd 
 C Underkänd 
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Detta betygssystem användes fram till 1960-talet. Det var absoluta betyg vilket betydde 
att ett visst betyg motsvarade en viss kunskap. Elevernas kunskaper jämfördes med de 
kunskaper som fanns i kursplanen och sedan betygsattes eleverna efter det (Skolverket, 
2005).  Det fanns inga direkta direktiv så som målbeskrivningar eller allmänna 
anvisningar för betygsättningen utan det utvecklades genom samarbete mellan lärare. 
Det var traditioner och lärarens/skolans självklara auktoritet som gjorde att 
likvärdigheten och rättvisheten i betygsättningen aldrig diskuterades nämnvärt (Selghed, 
B, 2006). Eftersom betygen inte användes för att åtskilja elever från varandra behövde 
de inte heller vara jämförbara mellan elever, mellan två klasser eller mellan två skolor 
(Davidsson, Sjögren & Werner, 2000). Efterhand när fler ville fortsätta läsa på realskola 
efter att de hade slutat folkskolan fanns det inte plats för alla. Betygen behövde då 
användas som ett urvalsinstrument och betygen behövde vara jämförbara. Det medförde 
att ett nytt betygssystem utvecklades. När läroplanen för grundskolan Lgr 62 kom 
infördes det relativa betygsystemet som innebär en skala med fem steg, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Det relativa betygssystemet. Skalan är relativ på det sättet att det procenttalet som anges i 
tabellen motsvarar hur många procent av eleverna i klassen som ska ha betyget.  

   
Betyg 1 2 3 4 5

Procent 7 24 38 24 7  
 
Skolverket (2005) skriver att det relativa betygssystemet inte talar om vad för kunskaper 
en individ har utan hur dess kunskaper förhåller sig till andra individer inom samma 
ämne.  Davidsson, Sjögren och Werner (2000) anser att många, både lärare, elever och 
föräldrar ryser när de ser denna betygsuppställning. Under hela tiden det användes 
gjordes det utredningar om dess för- och nackdelar. Kritiken mot det relativa 
betygsystemet var väldigt stark och kritiken började redan i slutet av 1960-talet strax 
efter att betygssystemet hade införts (Wedman, I, 1983). Det som mest kritiserats var 
just det att det inte var det som eleven kunde som bedömdes utan hur mycket eleven 
kunde i jämförelse med de andra eleverna. En annan kritik var att betygen inte visade 
vad eleven kan rent kunskapsmässigt eftersom det inte fanns några centralt formulerade 
krav för de olika betygsstegen (Selghed, B, 2006). Denna hårda kritik var anledningen 
till att regeringen 1990 tillsatte Betygsgruppen vilket var en parlamentarisk grupp som 
fick i uppdrag att ge förslag till ett nytt betygssystem. De skulle utveckla ett målrelaterat 
betygsystem istället för det relativa betygsystemet. Det var så som dagens mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystem kom till (Davidsson, Sjögren & Werner, 2000; 
Andersson, 1999).  
 
 

2.1.2 Dagens betyg/Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet  
 
Efter utredningar och förslag från Betygsgruppen fattade riksdagen 1994 ett beslut om 
ett nytt betygssystem för grundskolan och de frivilliga skolformerna. Betygssystemet 
infördes samtidigt som de nya läroplanerna, Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94) och gäller fortfarande. Det var ett mål- och 
kunskapsrelaterande betygsystem och för grundskolan är de olika betygsstegen: 
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 G Godkänt 
 VG Väl godkänt 
 MVG Mycket väl godkänt 
 
Betygen börjar sättas i årskurs åtta och ges efter varje termin. Om eleven i grundskolan 
inte når upp till målen för godkänt i ett ämne får eleven inte något betyg i det ämnet. För 
gymnasieskolan sätts betyg efter varje avslutad kurs där de olika betygsstegen är: 
  
 IG Icke godkänt 
 G Godkänt 
 VG Väl godkänt 
 MVG Mycket väl godkänt 
 
Davidsson, Sjögren och Werner (2000) menar att innebörden i att betyget är mål- och 
kunskapsrelaterat är att betyget ska ange hur väl eleven har nått upp till de kunskapsmål 
som står i kursplanen. Varje kurs i gymnasiet har en kursplan med tillhörande 
betygskriterier. I Lpf 94 står det om betyg: 
 

Betyg uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de kunskapsmål som 
uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. 
(Utbildningsdepartementet, 1994a, s 15, kap 2.5) 

 
Elevens kunskap ska kunna jämföras med de kunskapsmål som finns i kursplanen 
(Davidsson, Sjögren & Werner, 2000). Varje kurs har betygskriterier för betygen 
Godkänt, Väl godkänt för gymnasiet. Betygen ska sättas i förhållande till hur väl eleven 
har nått upp till de betygskriterier som finns till respektive kurs (Andersson, 1999). 
Betygskriterierna för Mycket väl godkänt fanns inte förrän för de utbildningar som 
började efter 1 juli, 2000. Innan dess ansågs läraren själv kunna bedöma om eleven 
uppnått betyget Mycket väl Godkänt (Utbildningsdepartementet, 2001b).  
  

2.1.3 Betygens funktion 
 
Betygen har många olika funktioner och det är i huvudsak tre olika funktioner, motivera 
informera och användas som ett urvalsinstrument. Motivationsfunktionen kommer 
automatiskt när resultatet har betydelse för eleven (Pettersson, 2007). Betygens 
motiverande inverkan kan både vara positiv och negativ i skolan men det är en väsentlig 
funktion betygen har (Andersson, 1999). Korp (2003) skriver att anledningen till att 
lärare, utbildningsforskare och politiker har sökt efter nya former och funktioner för 
kunskapsbedömning är för att öka motivationen hos eleverna. Idag är det fler människor 
som läser vidare på högskola och universitet och det är inte nödvändigt att akademiska 
meriter är ett tillräckligt bra urvalssystem för attraktiva utbildningar och arbeten. Då 
behövs det fler sätt att motivera eleverna att studera och betygen är kanske inte 
tillräckligt. Speciellt inte för lågpresterande elever (Korp, 2003). En elev hade i 
skolverkets skrift Bedömning och Betygsättning frågat varför det inte finns fler 
betygsteg. De svarade då att det skulle bli för stor nackdel att ha fler betygssteg, vilket 
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innebar mer jobb för lärare och elever att diskutera vilka kriterier de olika gränserna 
skulle ha och det blev fler kunskapskvalitéer att skilja på. En fördel med att ha fler 
betygssteg var betygens uppgift att motivera. Med fler betygssteg skulle motiveringen 
till att få högre betyg bli större (Skolverket, 2001).  
 
Betygen har också en funktion som information till eleverna och föräldrarna att 
informera om hur eleverna ligger till i skolan.  En annan viktig uppgift betygen har är 
grund för urval. Davidsson, Sjögren och Werner (2000) menar att det är betygens 
uppgift som urvalsfunktion som först och främst styr antalet betygssteg och ur denna 
synvinkel får inte antalet bli för få. Enligt Andersson (1999) är det egentligen ingen 
skillnad mellan det relativa betygssystemet och det mål- och kunskapsrelaterande 
betygssystemet när det gäller betyg som urvalsfunktion. De målrelaterade betygen 
räknas om till jämförelsetal genom att multiplicera kursens poäng med betyget på 
kursen. Betyget Icke godkänd ger 0 poäng, Godkänd ger 10, Väl godkänd ger 15 och 
Mycket väl godkänd ger 20 poäng. Sedan adderas dessa poäng ihop och delas med det 
totala antalet poäng. Då fås ett tal fram som används som jämförelsetal. För det relativa 
betygssystemet fick man istället fram medelvärde (Davidsson, Sjögren & Werner, 2000; 
Andersson, 1999). I utredningen SOU 2004:29 anses det däremot att det målrelaterade 
betygssystemet har begränsningar när det gäller urval för det har inga inbyggda 
rangordningsfunktioner. Skolan har till uppgift att bedöma eleverna, i grundskolans 
senare del och i gymnasiet används bedömningarna som en grund i betygsättningen 
(Skolverket, 2001).  
 
Enligt LPF 94 är det som ska bedömas hur väl eleven har nått de kunskapsmål som 
uttrycks i kursplanen. Det är därför av största vikt att reda ut begreppet kunskap och 
lärande. Dessa begrepp tas upp i nästa kapitel.    
 

2.1.4 Ny betygsskala 
 
Den 14 mars 2007 tillsattes en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet, 
Betygsgruppen, av statsrådet Jan Björklund. Betygsgruppen fick i uppgift att ta fram en 
ny betygsskala med fler betygssteg. Betygsgruppen arbetade bara med betygsskalan och 
inte andra delar av betygssystemet. De kom med ett förslag på en sexgradig betygsskala 
med de olika betygsstegen A, B, C, D, E och F där betyget A är högst. Betygen A-E 
betecknar godkända resultat och F icke godkänt resultat. De nya betygen föreslås få 
betygsvärdena 0 – 10 – 12,5 – 15 – 17,5 – 20. I deras förslag finns också att det ska 
finnas nationella betygskriterier för minst A, C och F. Betygsgruppen skriver att en av 
anledningarna till den nya betygsskalan var att många lärare och elever önskade fler 
betygssteg för att lättare skilja eleverna åt och motivera eleverna mer. De poängterade 
att ansträngningen för att gå från G till G+ inte syns i betyget och kan då verka 
meningslös. Jämförbarheten mellan eleverna kommer också att bli större i och med att 
det blir större variation av jämförelsetal (Ds 2008:13).  
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2.2 Kunskap och Lärande 
 

”… dessa gåtor om hur människor lär, och hur de utvecklar intellektuella och 
manuella färdigheter, aldrig kommer att lösas i den mening att vi får ett slutgiltigt 
svar. Inte heller kommer det någonsin att skapas en slutlig teknisk lösning i form av 
undervisningsmetoder eller teknologier som på ett mirakulöst sätt automatiserar 
dessa processer.” (Säljö, 2000, s.12) 

 
Som det står skrivet i citatet ovan finns det inget rätt svar på hur en människa lär. Det 
finns olika sätt att se på lärande och vad kunskap är. Synen på lärande och kunskap har 
också utvecklats under tidens gång. Detta avsnitt kommer att presentera tre olika syner 
på lärande som har haft betydelse i skolan historiskt och i nutid. 
 

2.2.1 Behaviorismen 
 
Inom detta synsätt som var dominerade under första halvan av 1900-talet och fram till 
1950-talet var det hur människan reagerade på yttre stimuli som var det intressanta. Den 
första revolutionären inom behaviorismen var Ivan Pavlov (1849-1990). Han jobbade 
med klassisk betingning där en retning framkallar en reaktion som den inte skulle 
framkalla naturligt. Nyckeln till människans lärande uppfattas vara betingningen och den 
var även en förståelse till hur vi förändras som ett resultat av våra erfarenheter. En annan 
av gestalterna inom behaviorismen var B. F. Skinner (1904-1990) som jobbade med 
operant betingning, där ett önskvärt beteende förstärks. En individ upprepar ett beteende 
om man erhåller ett positivt resultat och handlingar som inte ger något resultat eller ett 
negativt resultat som en bestraffning händer allt mer sällan (Säljö, 2000). Lärprocessen 
ser enligt behaviorismen ut så här:  
 

stimulus → respons → konsekvenser  
 

I skolan kunde lärare ge uppmuntran vid rätt svar vilket ses positivt och vid upprepad 
stimuli lär sig eleven det. Det kan ses som när läraren delar ut guldstjärnor till elever 
som har gjort något bra (Andersson & Fejes 2005). Säljö (2005) skriver att 
behavioristerna säger att lärandet är något som förvärvats. Man ser endast till 
människans beteende och eleven ses här som en passiv mottagare där kunskapen är 
absolut och given. Man är inte intresserad av vad som sker inne i huvudet (Andersson & 
Fejes 2005). Behavioristerna menar att saker som har med tänkande, reflektion och 
mentala förlopp inte är något som vetenskapen kan säga någonting om eller antas det 
inte existera. Kunskapen byggs upp som tegelstenar i människan (Säljö, 2000). 
Andersson och Fejes (2005) skriver att betygen som en belöning kan ses som 
behavioristiska.  
       

2.2.2 Konstruktivismen  
 
Den främsta forskaren inom detta synsätt på lärande är Jean Piaget, han har haft stort 
inflytande i den svenska skolan genom tiderna. Grundtanken är att all kunskap är 
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konstruerad och att individen själv konstruerar sin förståelse och kunskap. Detta sker 
genom sin egen aktivitet och genom observationer av omvärlden. Individen har enligt 
konstruktivismen medfödd och given förutsättning till tänkande som ska upptäcka och 
förstå omvärlden som finns utanför (Säljö, 2000). Här anses inte människan eller eleven 
ta emot kunskapen passivt utan den byggs upp genom en aktiv process. Människan ska 
anpassas till miljön den lever i (Andersson & Fejes, 2005). Lärande anses inom detta 
synsätt vara att individen mognar och utvecklar sina inre, naturgivna förmågor och 
fysiska egenskaper. Till skillnad från behaviorismen kommer kunskapen enligt 
konstruktivismen inifrån människan (Säljö, 2005). Formuleringen av läroplaner och 
liknande dokument under 1960-1980-talet har haft influenser av piagetanska idéer där 
eleven ska vara aktiv, upptäcka saker på egen hand, ska förstå och inte bara lära sig 
utantill. Inom konstruktivismen anses det att det mänskliga intellektet når ett stadium där 
det är fullt utvecklat.  
 

2.2.3 Sociokulturell teori 
 
Säljö (2000) skriver att både våra biologiska förutsättningar och de erfarenheter vi gör i 
miljön spelar roll för lärandet men till skillnad från de andra två synsätten så är 
kommunikation och språkanvändning det centrala inom det sociokulturella synsättet. 
Det är det som utgör länken mellan människan och omvärlden. Enligt sociokulturell 
teori så utvecklas kunskap och färdigheter mellan människor och genom interaktioner 
inom en kultur. Till skillnad från behaviorismen där det ansågs att kunskapen förs över 
från t.ex. lärare till elev. Den främste forskaren inom sociokulturell teori är Lev S. 
Vygotsky som menade att en människas tänkande påverkar och påverkas av den miljö 
denne befinner sig i och världen ser olika ut beroende på var man har växt upp. 
Människans tänkande utvecklas hela livet och man blir aldrig fullärd. De kulturella 
redskapen, intellektuella redskapen och fysiska redskapen förändras hela tiden och 
människans kunskap och intellektuella förmåga utvecklas hela tiden. Det främsta 
intellektuella redskapet är språket och de fysiska redskapen (artefakter) föremål som är 
skapade av människan. Grundtanken inom sociokulturell teori är att sociokulturella 
resurser skapas genom kommunikation och förs vidare genom kommunikation.  
Läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 bygger delvis på detta perspektiv.          
 

2.3 Likvärdighet 
 
I detta avsnitt kommer föst likvärdig undervisning att belysas, hur styrningen av 
undervisningen har utvecklas och hur det beskrivs i skollagen, läroplaner och kursplaner. 
Sist i avsnittet behandlas likvärdig bedömning och betygsättning. 
 

2.3.1 Likvärdig undervisning 
 
Under 1970-talet började arbetet med att göra en förändring i skolan där styrningen av 
skolan skulle få ett nytt system. Anledningen till denna förändring var att få en så 
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effektiv skola som möjligt och att få en mer demokratisk skola där människorna kan 
påverka sin tillvaro (Skolverket, 2004a). Det första beslutet gällande förändringen var att 
kommunerna fick mer ansvar över skolans ekonomi. Skolan blev genom ett 
riksdagsbeslut 1991 kommunaliserad (Skolverket, 2004a). I skollagen 1 kap 4 § står det 
att ”Kommunerna är huvudmän för förskoleklassen och grundskolan” och ”Kommuner 
och landsting är huvudmän för gymnasieskolan”. Detta gjordes för att kommunerna och 
skolorna skulle kunna påverka verksamheten för den enskilde eleven.  
 
Skolverket (2004a) menar att den dåvarande Läroplanen Lgy 70 innehöll anvisningar 
hur undervisningen skulle gå till och det överensstämde inte med utvecklingen som 
skedde om hur skolan skulle styras. Därför utvecklades nya läroplaner som innehöll mål 
och riktlinjer istället för anvisningar. I och med att de nya läroplanerna börjades 
användas 1994 var förändringen gällande skolans styrning gjord mot en målstyrd skola. 
För grundskolan är det Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo 94). För gymnasiet är det Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94) som gäller. Regeringen anger i Lpf 94 mål och riktlinjer för 
gymnasieskolan som verksamhet och gymnasieskolans värdegrund. Lpf 94 innehåller 
mål och riktlinjer för följande områden: 
 

� Kunskaper 
� Normer och värden 
� Elevers ansvar och inflytande 
� Utbildningsval – arbete och samhällsliv 
� Bedömning och betyg 
� Rektors ansvar  

 
Målen är uppdelade i Mål att sträva mot och Mål att uppnå. Skolverket (2004) skriver att 
Mål att sträva mot är de kunskaper eller förmågor som skolan ska sträva efter att eleven 
utvecklar. De ligger också till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen 
(Skolverket, 2001). Mål att uppnå är de mål som skolan har som uppgift att se till att alla 
elever har en möjlighet att uppnå (Utbildningsdepartementet, 2001a). De riktlinjer som 
anges är bara direktiv på vad som ska göras men inte hur det ska genomföras (a.a.). 
Skolverket (2004) respektive Utbildningsdepartementet (2001a) skriver att kursplaner 
utvecklades som ett komplement till läroplanen. De innehåller syfte och mål för 
respektive kurs och vilka kunskaper eleven minst ska ha efter genomförd kurs. För varje 
program på gymnasiet finns också programmål som ytterligare ett komplement till 
läroplanen.  
 
Skolverket (2004) menar att det inte råder någon tvekan om vad det är för något som är 
systemets svåraste fråga – Likvärdigheten. I skollagen 1 kap 2§ står det angående 
likvärdighet ”Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 
anordnas i landet”. Trots att kommunerna respektive skolorna får mer ansvar för 
verksamheten för att göra det bättre anpassat för den enskilde eleven och genom 
utformandet av läroplanen och kursplanen där det inte står hur undervisningen ska 
utföras måste det finnas en likvärdighet i utbildningen (Skolverket, 2005). Det behöver 
därmed inte betyda att undervisningen blir densamma överallt. I Lpf 94 beskrivs 
likvärdighet på följande sätt: 
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”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 
sätt överallt… Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov… det finns 
också olika sätt att nå målen… Därför kan undervisningen aldrig göras lika för 
alla.” (Regeringen, 1994a, s.2, kap 1.1) 

 
Utbildningsdepartementet (2001b) menar att det finns en kvardröjande effekt från Lgy 
70 att lärarna menar att en kurs innehåller ett specifikt ämnesstoff och att detta 
ämnesstoff ska vara lika för alla för att få rättvis bedömning. 
 

2.3.2 Likvärdig bedömning och betygsättning 
 
Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som används idag ger en bild över 
elevens kunskapsutveckling. I det gamla systemet där eleverna rangordnades var det inte 
en specifik kunskapsvaliditet som eleven behövde för att få godkänt utan det var 
förhållandet till de övriga i klassen. Nu måste elevens kunskaper ställas mot 
specificerade kunskapsmål och kriterier. Detta gör att det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet ställer helt andra krav vid betygsättningen (Skolverket, 2001). 
Betygsättning är ett stort ansvar som lärare har. (Skolverket, 2004a). I 
gymnasieförordningen 3§ står det: 

  
”Betyg på avslutad kurs och efter en etapp skall sättas av läraren.” 

 
Eftersom det är läraren som sätter betygen är det av stor vikt att läraren har den 
kunskapen att sätta betyg på ett jämlikt och rättvist sätt. Skolverket (2004a) skriver att 
det betyg läraren har satt aldrig kan bli ifrågasatt och det är därför viktigt att det finns 
många bestämmelser när det gäller betygsättning. Läraren har många olika riktmärken 
när det gäller betygssättningen. I Lpf 94 står det: 
 

Läraren ska vid betygsättningen: 
� utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen, 
� beakta även sådan kunskap som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom 

den aktuella undervisningen, 
� beakta såväl muntlig och skriftliga bevis på kunskaper och 
� göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. 

(Regeringen, 1994a, s.8, kap 2.5) 
 
Holmlund och Levin (2000) skriver att betygen sätts på uppvisade kunskaper och att det 
är viktigt att inte bedöma närvaro eller frånvaro. Har en elev haft frånvaro av giltigt själ 
men ändå uppvisar den kunskapen som krävs för kursen ska eleven få betyg Godkänt 
eller högre och likväl ska en elev, bara för att ha varit närvarande inte få ett Godkänt. De 
skriver också att det inte innebär att eleverna i gymnasieskolan inte ska vara närvarande 
eller att de som har mer närvaro ska få ett högre betyg än de med lägre närvaro.  
 
I kursplanerna finns det betygskriterier för betygen Godkänt och Väl Godkänt och 
Mycket Väl Godkänt vilket främjar en jämlik betygsättning. Skolverket (2001) skriver 
att för att få en jämlikt och rättvis betygssättning måste lärarna samråda med varandra. 



 

 

 

12  

Jämlikhet och rättvisa är viktiga saker och det är grundläggande värden i det svenska 
skolsystemet (Skolverket, 2004a). Selghed skriver i en artikel i boken Sporre eller otyg 
att frågan om fler betygssteg diskuteras och han anser att fler betygssteg inte kommer att 
främja precisionen i lärarens betygsättning. Det lägger större då ännu mer arbete på 
lärarna som måste formulera kriterier och kriterierna blir då inte lika (Petterson, 2007). 
En sak som används i skolan för en rättvis bedömning är Nationella prov. De används 
som komplement för att få en rättvis bedömning på nationell nivå som är minst lika 
viktigt som inom skolan. På gymnasiet finns det nationella prov i svenska, svenska som 
andraspråk, engelska och matematik (Davidsson, Sjögren & Werner, 2000).  
 

2.4 Tidigare forskning  
 
År 2003 gjorde skolverket en attitydundersökning om skolan bland elever i år 7-9, 
gymnasieelever, lärare, skolbarnsföräldrar och allmänheten. I undersökningen deltog 
ungefär 8000 individer. Undersökningen visade att det var 70 % av eleverna och 60 % 
av lärarna som ville ha fler betygssteg (Skolverket, 2004b). I skolverkets Nationella 
kvalitetsgranskning 2000 genomfördes granskningar i tre ämnesområden, helheten i 
utbildningen, utbildning på entreprenad och betygsättningen. Även i denna undersökning 
var de eniga om att det var för få betygsteg i dagens betyg. Betyget G hade en för stor 
spännvidd, där det var en stor skillnad mellan den som kämpade för ett VG och den som 
har svårt för att nå målen till G (Skolverket, 2000). Selghed intervjuade lärare om deras 
syn på betygssystemet och där fanns lärare som använde G-, G, G+ för att tydliggöra 
elevers prestationer inom speciellt betyget G då de tycker att spännvidden är för stor 
(Selghed, 2006). 
  
I skolverkets attitydundersökning var det 80 % av både elever och föräldrar som ansåg 
att betygen var viktiga för att visa hur man ligger till men det var bara 60 % av lärarna 
som ansåg att betygen var viktiga för den saken.  Det var även fler elever än lärare som 
tyckte att betygen spelade en för stor roll i skolan, 40 % av lärarna och 70 % av 
eleverna. Skolverket började göra denna undersökning 1993 och har gjort den vart tredje 
år den dess. Mellan 2000 och 2003 ökade antalet lärare och elever som tyckte att 
betygen var rättvisa. År 2003 var det 75 % elever som ansåg att alla eller de flesta 
lärarna satte rättvisa betyg medan det år 2000 var 66 %. Det antalet lärare som ansåg sig 
sätta rättvisa betyg var 85 % år 2003 medan det år 2000 var 80 %. Trots att det är många 
lärare som anser att de sätter rättvisa betyg var det 25% som inte hjälptes åt vid 
betygsättningen och de anser det som ett hot mot likvärdigheten. Fullständiga resultat 
från undersökningen redovisas i Skolverkets skrift Attityder i skolan 2003 (Skolverket, 
2004b). Större delen av de lärare som Selghed intervjuade tyckte att betygssystemet i 
allmänhet gav ett otillräckligt stöd. De ville ha mer riktlinjer och de anser inte att de kan 
ge en jämlik och rättvis bedömning när statsmakterna avsäger sitt ansvar genom 
deltagande målstyrning. De öppna formuleringarna av mål och kriterierna i kursplanerna 
upplevs som svårtolkade och det stora tolkningsutrymmet gör dem svåra att använda.  
Det fanns däremot som ett stöd vid 
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� bedömning av prov samt betygssättning 
� planering av undervisningen 
� genomförandet av undervisningen 
� föräldrakontakt. 

Vid intervjuerna med lärarna som Selghed gjorde så framkom det att 27st av lärarna 
ansåg att det var elevens kunskaper och färdigheter som är grund till elevens betyg eller 
elevens betyg bestod av. Det var åtta lärare som sa att betygen består av elevens 
uppträdande och sju som nämnde att eleven som person spelade roll. Fyra lärare ansåg 
att krav och förväntningar från kommunpolitiker, skolledning och föräldrar påverkar 
betygsättningen (Selghed, 2006).    
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3 SYFTE 
 
 
Betyg är något som betyder mycket i skolan, både på grundskolans senare år där de 
introduceras och på gymnasiet. Eleverna på grundskolans senare år behöver betygen för 
att kunna söka till gymnasiet och gymnasieeleverna behöver dem för att söka till 
högskola/universitet eller för att söka arbete. Om betygen ska kunna användas som ett 
urvalsinstrument måste de vara representativa och jämförbara. Betygen är något som ger 
många känslor hos eleverna och även lärarna. För läraren när de ska sätta betygen och 
för eleverna först när de kämpar för de betyg de vill ha och när de får betygen. Därför är 
jag intresserad av att se vad elever och lärare tycker och resonerar om betyg. Eftersom 
ämnet betyg är stort och det finns många intressanta infallsvinklar på ämnet har jag valt 
att fokusera på följande.  
 
Det jag vill undersöka är vad lärare och elever har för uppfattning angående 
nedanstående frågor: 
 

� Vad har betygen för syfte? 
� Vad mäter betygen?  
� Vad är det en lärare bedömer vid betygsättningen? 
� Vilka för- och nackdelar finns det med betyg? 
� Hur ser man på betyg som en rättvis bedömning? 

  
Min utbildning riktar sig mot gymnasiet och eftersom det är där jag troligtvis kommer 
att jobba som lärare är jag intresserad av att se vad elever och lärare på gymnasiet har att 
säga om dessa frågeställningar. 
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4 METOD 
 
 
De lärare och elever som har varit med i undersökningen presenteras först i 
metodavsnittet. Sedan berörs de olika metoderna som används i undersökningen, 
intervjuer och enkäter och tillvägagångssätten. Det förklaras även varför just dessa har 
valts. Till sist förs en kritisk granskning av studien.    
 

4.1 Presentation av undersökningsgrupp 
 
Undersökningsgruppen består både av lärare och av elever från en gymnasieskola. Det 
var tre lärare och 45 elever från tre olika klasser som deltog i undersökningen. Det var 
en klass från respektive lärare. 
 

4.1.1 Lärarna 
 
Det tre lärarna som intervjuades undervisade i naturkunskap på samma gymnasieskola.  
Anledningen till att dessa lärare valdes var att från början var det tänkt att 
undersökningen skulle handla om hur betygsättning går till i ett laborativt ämne som 
naturkunskap. Men sedan ändrades inriktningen på arbetet till att undersöka 
betygsättning mer allmänt. Kontakten med lärarna var då redan gjord.  
  
Två av lärarna hade varit lärare i över 20 år medan den tredje bara hade varit det i några 
år. De tre lärarna har jag gett de fiktiva namnen Anna, Karin och Bertil. Här är en 
presentation av lärarna: 
 

� Karin: Hon har jobbat som lärare i 23 år varav de senaste fyra åren på denna 
skola.  Karin är utbildad i ämnena kemi, biologi, matematik och naturkunskap. 
Nu undervisar hon i alla dessa ämnen utom biologi. 

� Anna: Hon är inne på sitt tredje år som lärare och hon har varit på denna skola 
hela tiden. Anna är utbildad i naturkunskap och biologi och förutom dessa två 
ämnen undervisar hon även i miljökunskap och miljöpolitik. 

� Bertil: Han har jobbat som lärare i 28 år varav de senaste 15 på denna skola, 
tidigare har han också undervisat på högstadiet. Bertil är utbildad i biologi och 
kemi, förutom dessa två ämnen undervisar han också en stor del i naturkunskap. 
Tidigare har han även undervisat i matematik och miljökunskap.    

 

4.1.2 Eleverna 
 
Valet av elever gjordes sedan genom att välja en klass som respektive lärare hade 
undervisning med. Det var tre klasser som gjorde enkäterna. Två av klasserna gick första 
året på gymnasiet, en gick teknikprogrammet och en naturvetenskapsprogrammet och 
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den tredje gick tredje året på gymnasiet på naturvetenskapsprogrammet. För att lättare 
kunna hantera enkäterna fick de båda klasserna i ettan benämningarna A och B medan 
klassen i trean benämns C och de enskilda enkäterna numrerades. Varje enkät fick då en 
egen beteckning, t.ex. B4 och i efterhand kan det inte avläsas vem det är som har skrivit 
de olika svaren. Alla tre klasserna gick i program som vara studieförberedande. Det var 
sammanlagt 45 elever som svarade på enkäten.  
 

4.2 Undersökningsmetod 
 
Datainsamlingen till studien gjordes dels med intervjuer och dels med enkäter. Lärarna 
som var med i undersökningen intervjuades. Tre klasser, en från respektive lärare 
besvarade en enkät med liknande frågor som i intervjun.  
 

4.2.1 Intervju med lärarna 
 
Jag kontaktade lärarna genom att besöka dem på skolan och berättade vad 
undersökningen handlade om och presenterade kort mitt arbete. De gick med på att göra 
intervjuerna och jag bestämde tid med var och en för att utföra dem. Varje intervju tog 
ungefär 45 minuter. 
 
Anledningen till att intervjuer valdes till lärarna var för att få ut så mycket information 
som möjligt av dem. Under intervjun har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och 
på så sätt utvecklar intervjuaren svaren (Bell, 2000). Frågor utformades utifrån mina 
frågeställningar och jag började med några inledande neutrala frågor för att sedan ställa 
några frågor om ämnet. I slutet av intervjun ställdes frågan om det var något 
respondenten ville tillägga och om det gick bra att komma tillbaka om jag hade fler 
frågor. Frågorna var standardiserade på det sättet att jag gjorde en intervjumall och 
ställde samma frågor i samma följd till de tre intervjuade (Patel & Davidsson, 1994). 
Frågorna i intervjumallen som finns i Bilaga 1 är öppna frågor som har den karaktär att 
den intervjuade inte får några svarsalternativ utan den har ett stort svarsutrymme. Det är 
hur stort svarsutrymme som avgör hur strukturerad en intervju är, är det många frågor 
med givna svar är den strukturerad medan om det är många öppna frågor är den 
ostrukturerad. Det medför att intervjun är ostrukturerad (Patel & Davidsson, 1994). 
Frågorna bör vara enkla och korta (Kvale, 1997). Det är viktigt att ha välformulerade 
frågor i rätt ordning och inte ha ledande frågor eller negationer (Patel & Davidsson, 
1994).  
 
Jag valde att anteckna svaren under intervjun och direkt efter intervjun skrev jag rent 
och kompletterade anteckningarna med hela meningar. Ett alternativ hade varit att haft 
med bandspelare vid intervjun men som Bell (2000) skriver krävs det ett stort arbete att 
sedan skriva ut intervjuerna vilket är tidskrävande. När det gäller att anteckna måste 
intervjuaren kunna anteckna snabbt för att få med så mycket som möjligt och tolka 
svaren på ett korrekt sätt. Det jag missade när jag inte använde bandspelare var att jag 
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inte kunde använda citat från lärarna eftersom jag inte hade deras exakta ordföljd när jag 
antecknade.  
 

4.2.2 Enkäter med eleverna 
 
Eftersom eleverna är fler och intervjuer tar lång tid valde jag att göra enkäter till 
eleverna med liknande frågor som till lärarna. Vid formulerandet av frågorna till enkäten 
var det viktigt att frågorna var välformulerade eftersom en fråga kan tolkas på många 
sätt. Vid enkäter kan man som frågeställare inte ställa en följdfråga om respondenten 
uppfattar frågan fel (Bell, 2000; Patel & Davidsson, 1994). Frågorna bör skrivas med 
vardagligt språk och man bör inte använda märkvärdiga ord som respondenten kan 
misstolka (Trost, 2001). För att utföra enkäterna bestämde jag tid med läraren då det 
passade att jag kunde komma. Jag presenterade mig och berättade att jag höll på att göra 
en undersökning och undrade om de var villiga att ställa upp och hjälpa mig att svara på 
enkäten. Alla elever fick samma enkät. För att få en hög standardisering ska de fyllas i 
under samma omständigheter vilket var svårt eftersom jag var i de olika klasserna vid 
olika tidpunkter på dagen. Det jag gjorde för att få liknande omständigheter var att säga 
samma saker vid utdelningen av enkäten och alla klasser fick den tid de behövde när de 
skulle fylla i enkäterna. Jag hade dessutom en beskrivande text med till enkäten. Tyvärr 
kunde jag inte medverka vid ett av tillfällena utan då berättade läraren om 
undersökningen istället. Enkäten bestod mest av öppna frågor där respondenterna själva 
fick formulera svaren och två frågor där de fick två svarsalternativ och sedan fick 
motivera sitt svar. Enkätfrågorna finns i Bilaga 2. 
 

4.3 Kritisk granskning 
 
Vid användningen av både enkäter och intervjuer är det en individ som ska svara på 
frågor och det bygger mycket på att individen är villig att svara på frågorna. Dessa 
individer har blivit utvalda och de kan behöva motiveras för att besvara frågorna (Patel 
& Davidsson, 1994). Lärarna var inte så många och betyg var en angelägen fråga för 
dem så de svarade gärna på alla frågor. Även om många av eleverna var engagerade i 
frågor om betyg så fanns det säkert några som inte skrev vad de tyckte eller utelämnade 
något p.g.a. att deras motivation inte var den bästa. Jag försökte motivera eleverna 
genom att säga att jag var intresserad av vad just de tyckte om betyg, vad de har för 
åsikter. Ämnet i sig är också en bra motivering. Andra saker som kan inverka på svaren i 
enkäterna var om eleverna blev påverkade av något, de kanske diskuterade med varandra 
om frågorna eller funderade på helt andra saker. Vid intervjuerna kan den som intervjuar 
påverka genom sättet den ställer frågorna eller genom kroppstecken (Patel & Davidsson, 
1994). Jag ställde frågorna i samma ordning och försökte att inte påverka genom att inte 
leda in den intervjuade på något spår. Den intervjuades dagsform spelar också roll, om 
den är stressad eller har mycket annat att tänka på. Därför valdes tiden för intervjuerna 
av de intervjuade själva. Ville man ha med fler lärares åsikter kunde man antingen gjort 
fler intervjuer eller kunde man ha tagit många fler lärare och gjort enkäter med dem och 
på så sätt fått en större bredd på studien. 
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5 RESULTAT 
 
 
Studien består i grunden av fem frågeställningar om betyg, det var vad betygen har för 
syfte, vad betygen mäter, vad läraren betygsätter, vad det finns för för- och nackdelar 
med betyg och hur betyg används som en rättvis bedömning. 
 
Dessa områden presenteras i resultatet genom utsagor från de intervjuade lärarna och 
enkätsvaren från eleverna. Svaren på frågeställningarna två och tre liknade varandra så 
jag sammanställer dem under en rubrik. Resultatet sammanställs och presenteras under 
följande rubriker: 
 

� Betygens syfte 
� Vad betygen mäter och det läraren betygsätter 
� Fördelar och nackdelar med betyg 
� Betyg som rättvis bedömning 

 
Först presenteras elevernas uppfattningar om ett område och sedan beskrivs vad lärarna 
anser om det området. 
 

5.1 Betygens syfte 
 
Elevernas två vanligaste svar på vad betygen hade för uppgift var dels att de behövdes 
för att studera vidare och dels för att skilja elever åt. Av de 45 elever som är med i 
undersökningen är det 43 stycken som skriver att betygen spelade en stor roll för dem. 
Det är endast en kille i en etta som skriver att betygen inte spelade någon roll men han 
skriver inte heller någon förklaring på varför de inte gjorde det. En elev tycker både att 
betygen spelar roll men ändå inte och hade som förklaring: 
 

”Det är väl inte det viktigaste i världen men det är väl bra att få höga betyg.” 
 

5.1.1 Betygens betydelse för att studera vidare 
 
ELEVERNA 
Mer än hälften av eleverna tycker att betygen spelar en stor roll för dem p.g.a. att de 
påverkar antagningen till vidare studier. De skriver att de behöver bra betyg för att 
komma in på en bra utbildning och någon skriver att det är nödvändigt med bra betyg för 
att läsa vidare. 
 

”Det är viktigt för framtida studier.”  
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Några elever vet redan vilken utbildning de vill komma in på och att det krävs höga 
betyg för det. På så sätt är de väl medvetna om att de behöver ha höga betyg. Så här 
skriver tre elever: 
 

”Den högskoleutbildningen jag ska gå kräver många poäng.”  
”Vill komma in på den utbildningen jag är intresserad av.”  

 
Det är en elev som skriver att betygen behövs för att eventuellt studera vidare.  
 

”Utan tillräckligt höga betyg kanske man inte kan gå den utbildning man vill ...”  
 
Det är även elever som skriver att betygen inte bara påverkar ens fortsatta studerande 
utan betygen påverkar också ens fortsatta liv. De skriver att betygen påverkar framtiden 
genom att en bra utbildning ger sedan ett bra jobb och att arbetsgivare kan titta på 
betygen och se vad man kan eller hur bra man är. Två elever skriver: 
 

”Det är viktigt att ha så bra betyg som möjligt så att man kan studera till och senare 
arbeta som det man vill.”  
”För att de som är duktiga ska få en större valmöjlighet i arbetslivet.”  

 
LÄRARNA 
Det är ingen av lärarna som tar upp betygens betydelse för att studera vidare 
 

5.1.2 Skilja elever åt  
 
ELEVERNA 
Ett syfte med betygen som en fjärdedel av eleverna tar upp är att betygen finns för att 
skilja eleverna åt. De skriver att betygen skulle skilja dem kunskapsmässigt men också 
att skilja på dem som vill och kan från dem som inte vill och inte kan. En elev skriver att 
betygen syfte är att: 
  

”gallra agnen från vetet”.  
 
Det finns en elev som tycker att betygen ska skilja de smarta från de dumma eleverna 
men att det i slutändan inte spelade någon roll. Han skrev så här: 
 

”För att åtskilja de smarta från de dumma. För att de smarta ska kunna plugga till 
ingenjörer och bli arbetslösa medans de dumma får bli städare och tjäna skitlön.”  

 
LÄRARNA  
Det är inte någon lärare som tar upp att betygen skiljer eleverna åt.  
 

5.2 Vad betygen mäter och det läraren betygsätter 
 
Det vanligaste svaret av eleverna på frågan vad det är betygen mäter för något är 
kunskap. Det vanligaste svaret på frågan vad det är läraren tittar på när hon/han sätter 
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betyg är proven. De flesta tycker alltså att betygen mäter kunskap men de tycker att 
läraren mest tittar på proven när de sätter betyg. Andra saker som de tycker att betygen 
mäter är vad man har presterat, arbetsvilja, ambition, fjäsk och hur bra man är. 
Eleverna tycker inte enbart det är proven läraren tittar på vid betygsättning utan också 
hur man är på lektionen, inlämningsuppgifter, uppförande och några tycker att lärarens 
uppfattning om eleven spelade roll.       
 

5.2.1 Kunskap 
 
ELEVERNA 
Nästan hälften av eleverna skriver något om att kunskapen är det betygen mäter, några 
skriver att det är kunskapen om ämnet, någon att det är kunskapsnivån och en kille 
skriver att det är hur stor kunskap man har. Såhär skriver en tjej om vad betygen mäter: 
 

”Elevers kunskap och talang när det gäller olika ämnen.” 
 
Dessa elever var klara på att det skulle vara kunskapen betygen mäter medan några 
elever menar att det förhoppningsvis skulle vara kunskapen betygen mäter. En kille som 
gick tredje året skriver: 
 

”Kunskapen, är väl troligtvis tanken.”  
 
Det är däremot bara tre elever som skriver att lärarna tittar på kunskapen eleverna har 
visat när de sätter betyg.  
 
LÄRARNA 
Läraren Anna vill att betygen ska mäta kunskap men anser att det är svårt att veta om det 
är bestående kunskap eller om eleven bara har lärt sig att koda av och läsa in. Även 
läraren Karin tycker likadant, hon säger att betygen mäter kunskapen vid just det tillfälle 
då de har prov eller annat vilket inte behöver betyda att de kan det. Hon menar att det då 
inte är intelligensen som mäts. Anna gör uppgifter där eleverna måste förklara och 
analysera för att motarbeta att eleverna bara ska lära sig saker utantill utan att få en 
förståelse för det. Det är också viktigt att de har en bra baskunskap som en grund att stå 
på.  
 

5.2.2 Provresultat, Arbeten och Helheten  
 
ELEVERNA 
Ett fåtal elever skriver att det enbart är proven som betygen mäter medan några skriver 
att det är en kombination av läxor, arbete på lektionen och förmågan att samla tankarna 
inför ett prov som betygen mäter. När det gäller vad läraren tittar på när den sätter betyg 
är det sju stycken elever som skriver att det enbart är proven som läraren tittar på men 
sammanlagt är det 26 stycken som tar upp proven som en del av det läraren tittade på vid 
betygsättning.  
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”…i första hand hur resultaten har varit på prov och arbeten, men också på hur en 
elev har jobbat.”  
”Hur bra man gör läxor (en del lärare) hur bra man arbetar på lektionerna och 
självklart prov.”  

 
Många av eleverna som går tredje året tycker att läraren tittar på helheten vid 
bedömningen. Några exempel är provresultat, redovisningar, inlämningsuppgifter m.m. 
Här kommer ett exempel på vad en elev i trean skriver: 
  

”Helheten. Hur man arbetar, provresultat m.m.” (C15) 
 
Det är däremot ingen som gick det första året som påpekar att det var helheten som 
bedömdes. Det är även en elev som skriver att lärarna tittar på proven och arbetena men 
han tycker att det inte verkade spela någon roll hur man beter sig på lektionerna.  
 
LÄRARNA 
Läraren Karin har skriftliga prov som en bas vid bedömningen och sedan kompletterar 
hon genom att titta på eleven i helhet. Då tittar hon på aktiviteten hos eleven på 
lektionerna och vid enskilda arbeten och grupparbeten. Hon säger att provresultaten 
oftast stämmer överens med bilden i övrigt på eleven. Karin säger också att skriftliga 
uppgifter är ett måste när man har stora klasser för man har inte tid med muntlig 
bedömning av alla elever. Bertil tar också upp att om man bara har en klass i en enda 
kurs är det för kort tid att få en helhetsbedömning av eleverna för man hinner inte lära 
känna dem. Han skulle hellre vilja ha längre kurser eller samma klass i flera ämnen. För 
de elever som vill ha högre betyg än G använder han skrivningar och projekt medan för 
omotiverade elever tittar han på att de har gjort alla uppgifter och varit där. Läraren 
Anna tittar på alla uppgifter eleverna har gjort under kursen både prov, arbeten, 
grupparbeten och det muntliga.         
  

5.2.3 Inställsamhet, Personkemi och Uppförande 
 
ELEVERNA 
Det är åtta elever som tar upp att inställsamhet eller ”fjäsk” som eleverna skriver har 
något med vad läraren tittar på vid betygsättningen eller vad betygen mätte. Större delen 
av dessa svar kommer från de i tredje året och två från en etta men från den andra ettan 
är det ingen som hade nämnt det. Vissa av dem skriver bara ordet ”fjäsk” som i citatet 
nedan: 
 

”… hur social man är (fjäsk).”  
 
Medan andra skriver att det är lärarens inställning till eleven som spelar roll eller om 
läraren gillar eleven: 
 

”Men jag tror att vad lärarens uppfattning om en som person påverkar betygen en hel 
del.”  
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Det är en elev som tar upp att fjäsket spelar roll för betyget men att hon själv inte 
använder det och kan på så sätt få sämre betyg på grund av det: 
 

”Jag får bra betyg och jag är duktig så det är bra. Jag fjäskar inte för lärare jag inte 
gillar och jag tror jag förlorat ett MVG pga det.”  

 
En kille i tredje året skriver att man måste lära sig vilket sorts fjäsk som går hem hos 
vilken lärare, han uttryckte sig såhär: 
 

”Det beror på vilken lärare man har. Det gäller att lära känna lärarna och fjäska på 
rätt sätt.”  

 
Det är några elever som skriver att det är uppförandet som spelar roll för betyget. Det är 
en som skriver såhär: 
 

”Hur vi uppför oss…”  
 
LÄRARNA 
Det är däremot ingen av lärarna som tar upp att betygen hade något med fjäsk eller 
personkemi att göra. 
 

5.2.4 Intresse av ämnet/Ambition/Aktivitet 
 
ELEVERNA 
Det är ett tiotal av eleverna som tar upp att det är ens arbetsvilja eller ambition som 
betyget mäter. Intresse av ämnet och ens prestationer är också liknade saker de tar upp. 
En elev tar också upp att hur vi engagerar oss också spelar roll vid betygsättningen. Här 
kommer tre citat från eleverna: 
  

”… arbetsinsatser inom ett visst ämne.”  
”Hur bra man presterar/är.”  
”Hur vi engagerar oss och vad vi presterar.”  

 
LÄRARNA 
Lärarna tar inte direkt upp att intresset av ämnet eller att elevens ambition spelar roll för 
betyget. Men att eleverna är där och gör uppgifter har med aktiviteten att göra och det är 
saker som lärarna tar upp som spelar roll för betyget.    
 

5.3 Fördelar och nackdelar med betyg 
 
En stor del av eleverna tycker att en viktig fördel med betyg är att de motiverar dem till 
att plugga. En annan fördel eleverna tar upp är att betygen är ett mått på vad man kan. 
Den största nackdelen med betygen som både lärare och elever poängterar är att det är 
för få betygsteg. 
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5.3.1 Motivation 
 
ELEVERNA 
En klar fördel med betygen är att de fungerar som motivation för eleverna, det är något 
som både lärare och elever tar upp. Det är många elever som skriver att betyg är bra för 
att man har något att sträva mot. De tycker att det är för betygens skull man läser inför 
ett prov eller pluggar överhuvudtaget. 
 

”Det hade inte blivit så mycket gjort i skolan utan dem.”  
”För att det är egentligen därför man pluggar på inför ett prov…”  

 
En kille skriver att betygen får en att anstränga sig i skolan. Eleverna delar nästan in sig i 
två grupper, den ena ser betygen som en anledning till att plugga över huvudtaget: 
 

”… eleverna ska peppas att göra bra ifrån sig. Utan betyg vore det inget att kämpa 
för.”  
”Motiveringen att ö.h.t. göra någonting i skolan.”  

 
Medan några andra istället ser betygen som motivation till att plugga till högre betyg. 
Här kommer citat från elever som blir motiverade till att plugga till högre betyg: 
  

”Att man vet hur mycket man ska satsa för att få ett bättre betyg.”  
”Det får iaf mig att vilja arbeta hårdare för att försöka få högsta betyg.”  

 
Det är några elever som använder betygen för att själva sätta mål och då använder de 
betygen mer som en morot för sig själva än en piska: 
 

”Man får visa vad man kan och man kan sätta upp mål och kämpa för, utan betyg 
vore det meningslöst.”  
”För att man ska ha ett mål och något att kämpa för.”  

 
LÄRARNA 
Alla tre lärare anser att betygen behövs som motivation för att få eleverna till att läsa. 
Anna menar att betygen både kan vara en morot och piska för eleverna. Karin säger att 
betygen är nödvändiga som en sporre för eleverna.  Betygen är den största anledningen 
till elevers lärande menar Bertil 
 

5.3.2 Mått på vad man kan  
 
ELEVERNA 
Nästan hälften av eleverna tycker att en stor fördel med betygen är att de ser dem som ett 
mått på hur det går för dem. De skriver att betygen är ett mått på vad de kan och någon 
tar upp att man också kan se vad som behövs förbättras. Eleverna skriver att betygen 
visar vad de kan och hur det går för dem: 
  

”Man får ett hum om hur det går för en & vad man har klarat.”  
”För att man ska se hur mycket kunskap man har. Att man vet hur bra/dålig man är.”  
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”Att man får visa vad man egentligen kan.” 
”Att man får ett kvitto på hur bra läraren anser att man utför sitt skolarbete…”  

 
Några elever påpekar också att betyget inte bara är ett mått på vad man kan utan också 
ett mått på hur man ligger till i ämnet och i skolan. En elev skriver att anledningen till att 
vi har betyg i skolan är att mäta hur bra man är. De menar att betygen också är ett bevis 
på hur mycket man jobbar: 
 

”Man vet hur man ligger till och hur mycket man jobbar.” 
”För att veta hur vi ligger till. Det är lättare att hålla reda på hur man ligger till.”  

 
Betygen är också ett kvitto eller bevis på hur man klarar skolan menar några elever. Två 
elever förklarar det på följande vis: 
 

”… det är som ett resultat på det arbete man gör. Att man får se hur bra man är.”  
”Att man får ett bevis på hur bra man klarat sig. Att det blir som ett kvitto på att man 
har klarat av gymnasiet.”  

 
En kille skriver att betygen förutom att veta hur duktig man är också ger ett bra 
perspektiv på vad man klarar av på högskolan. Han avslutar det svaret med orden: 
 

 ”… spännande att se om man klarar ett högt betyg.”  
 

5.3.3 Betygsteg 
 
ELEVERNA 
Det är en kille som gick första året som tycker att det var för många betygssteg, han 
skriver så här: 
 

”Det borde bara finnas 1 betyg, G. Det andra IG ska inte räknas som betyg. Antingen 
kan du det eller kan du det inte. De andra bedömningsgraderna känns onödiga för det 
leder ingenstans med att kunna ¾.”  

 
Annars är det en fjärdedel av eleverna som skriver att en nackdel med betygen är att det 
är för få betygssteg. En elev gav ett exempel på två elever som har fått samma betyg fast 
den ena är mycket bättre än den andra. Hon ansåg att betyget VG är en så bred gräns och 
att det skulle bli bättre med fler betygssteg. En elev vill ha tillbaka det gamla 
betygssystemet och skriver:  
 

”Att det ska finnas fler betygsskalor som det var förr med 1 – 5 skala.”  
 
Det är tre elever som tar upp att det inte är bra att man inte ser när läraren sätter ett plus 
eller ett minus efter betyget vid bedömningar på arbeten eller prov. En elev motiverar 
det så här:  

 
”Att det bara finns IG, G, VG och MVG. Ofta får man VG+, VG-, MVG- osv. Och 
det står inte med i betygen. Två personer som båda har betyget VG kan ha två olika 
på VG:et. Det syns aldrig på det slutliga betyget sen. Det vet man bara själv.”  
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LÄRARNA 
Läraren Bertil tycker att det är för få steg och att det kunde vara mellan 7 och 10 steg 
istället. Han tycker att det skulle finnas ett betyg som visar att man hade deltagit som en 
2:a eller 3:a var i det gamla systemet. Även Anna sa att det som behövs ändras i dagens 
betygssystem är att det behövs fler betygssteg. Hon tycker att det är för stor spridning 
inom de olika stegen idag. Både Anna och Bertil tycker att betyget IG inte är bra för de 
menar att eleverna känner som att det är de som individer som inte är godkända. Bertil 
tycker också att det skulle finnas ett betyg som är ännu högre än MVG som bara ett fåtal 
i klassen kan nå upp till. Karin ville inte ha tillbaka det gamla systemet med 1 – 5 skala 
som det fungerade då men kanske något mer betygsteg.  
 

5.4 Betyg som rättvis bedömning 
 
Av alla elever som svarade på enkäten är det 23 som anser att betygen är rättvisa, 20 
som anser att betygen inte är rättvisa och två som svarar mitt emellan. Lärarna tycker att 
det inom klasserna är en rättvis bedömning.  

5.4.1 Rättvisa  
 
ELEVERNA 
Många av dem som tycker att betygen är rättvisa menar att man fick det betyget man 
förtjänar. Det är inte bara att man ska få ett bra betyg om man förtjänar det utan det är 
många som påpekade att man ska få ett mindre bra betyg om man förtjänar det. En kille 
som gick tredje året skriver: 

 
”Man uppnår det betyg man ”pluggar sig” till, pluggar jag rejält resulterar det i ett 
bra provresultat och likadant tvärtom. Har ej fått fel betyg åt det sämre hållet, 
däremot har jag känt att jag fått ett för högt betyg nån gång.”   

 
Det är fler som anser att man arbetar till sig betyget, en kille skriver att det återspeglar 
hans arbete. Betygen visar vilken kunskap man har i ämnet är det några elever som 
skriver och en kille skriver: 
 

”Betygen sätts efter kunskap inom det ämnet. Vilket betyder att ifall man har stor 
kunskap inom t.ex. Naturkunskap så svarar man inte fel med mening på proven…” 

 
En kille i tycker att läraren spelar en stor roll för betygsättningen. Han beskriver det på 
följande sätt: 
 

”Lärarna vet mer än mig och kan därför sätta ett betyg på hur kunnig jag är.”  
 
Även bland dem som tycker att betygen är rättvisa är det några som också skriver ”finns 
självklart undantag” och ”men inte alltid”. Det är någon som skriver att det också beror 
på vilken lärare man har. 
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LÄRARNA 
Rättvisa var något alla tre lärarna jobbar aktivt för att få. Läraren Karin tycker att det 
inom klassen är en hyfsad rättvis bild av betygen. Hon sa att de elever som har lärt sig 
knäcka koden av vad läraren vill ha ofta får höga betyg. Förr när de jobbade i 
ämnesarbetslag tyckte hon att det var lättare att få en rättvisare bedömning mellan 
klasserna eftersom de hade mer tid till att diskutera prov och kunskap, idag när de jobbar 
i arbetslag har de mindre koll på hur grannen bedömer. Karin tror att de flesta elever 
känner sig rättvist bedömda, de är medvetna om vad de ska få. Både Anna och Karin 
säger att det är viktigt att veta vad man har satt betyg på. Karin säger att det är viktigt att 
inte ge efter för tjatet om man tycker att man har satt rätt betyg. Anna tycker det är 
viktigt att om man höjer en så måste man göra lika för alla. Anna har därför mycket 
underlag för sin betygsättning och då både prov, muntliga, arbeten och grupparbeten. 
Anna försöker ha uppgifter som gör att eleverna måste ha en förståelse för ämnet, där de 
med egna ord måste förklara något som de inte kan ha lärt sig utantill. Men hon säger 
också att de måste ha baskunskaperna i ämnet. Även Bertil har många betygsgrundande 
uppgifter och han tycker det är viktigt att göra klart för eleverna vad som krävs för de 
olika betygen. Han tycker att han har blivit mer rättvis i sin bedömning ju längre han har 
jobbat för han har lärt sig vad han bedömer. Det är rättvisheten inom klassen han menar, 
han tycker däremot inte att det är säkert att bedömningen är rättvis mellan lärare eller 
mellan olika skolor.  
 
 

5.4.2 Orättvisa 
 
ELEVERNA 
Bland de elever som inte tycker att betygen är rättvisa är den vanligaste kommentaren att 
betygen bedöms mest på prov och proven visar inte alltid vad man kan. En elev skriver 
att provresultatet beror på dagsformen och om den inte är bra blir inte heller 
provresultatet bra. Två killar skriver: 
 

”Jag kan inte med prov hur mkt jag än pluggar så kan jag inte få MVG på prov.”  
”Det tittas alldeles för mycket på provresultat och det visar inte alltid kunskaper.” 

 
Att proven spelar en stor roll behöver inte vara negativt men ändå ge en orättvis 
bedömning tycker en kille. Han skriver att betygen inte är rättvisa men att han själv har 
lätt att ta in mycket till prov vilket leder till höga betyg. En tjej i första året tycker också 
att betygen ibland kan vara för högt satta beroende på andra saker. Hon uttrycker det så 
här: 
 

”Jag få ofta bättre betyg än jag anser att jag förtjänar, bara för att jag är verbalt 
begåvad.”  

 
Det är några som skriver att betygen är för lågt satta. De nämner att man kan mycket 
men inte just det som läraren var ute efter. En tjej skriver:  
  

”Jag kommer nog att få lägre betyg än vad jag förtjänar bara för att jag verkar lat.”  
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Även här nämns lärarens påverkan i betygen, en tjej skriver att läraren inte kan se hur 
mycket tid hon lägger ner hemma på det ämnet och eftersom hon är blyg och inte pratar 
så mycket på lektionen kan läraren tro att hon inte är intresserad av ämnet. Hon tycker 
att betygen inte är rättvisa och motiverar såhär: 
 

”För att lärare ser inte exakt hur mycket jag arbetar på fritiden med det. Jag är lite 
blyg och vågar inte prata så mycket, då kanske han tror att jag inte är intresserad.” 

 
LÄRARNA 
Alla tre lärarna tar upp att det tror att det lätt finns orättvisa mellan klasser med olika 
lärare och mellan olika skolor. 
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6 DISKUSSION 
 
 
Denna studie ger en bild av vad lärare och elever anser om betyg i olika avseende. I 
detta avsnitt kommer resultaten att diskteras under följande rubriker: 
 

� Syftet med betyg 
� Vad betygen mäter och vad läraren betygsätter 
� Betygens fördelar och nackdelar 
� Rättvis bedömning och betygsättning 

  
Sist i kapitlet kommer det ett sammanfattande slutord och förslag på vidare forskning.   
    

6.1 Syftet med betyg 
 
För eleverna från denna studie var det viktigt med betyg just för att de skulle söka vidare 
till högskola/universitet. Höga betyg behövs för de ska kunna läsa den utbildningen som 
de vill. Eleverna var på det klara med att bra betyg gjorde så att de kom in bra 
utbildningar. Anledningen till att betygen har tillkommit och utvecklats till vad de är 
idag var för att det behövdes ett sätt att åtskilja eleverna då det blev fler som ville läsa 
vidare (Andersson, 1999). Eleverna i undersökningen tänker också mer långsiktigt på att 
eftertraktade utbildningar sedan skulle ge ett bra jobb. På så sätt märks det att de 
program eleverna går på är studieförberedande eftersom det är många som skriver om 
framtida studier. Både Andersson (1999) och Davidsson, Sjögren & Werner (2000) 
skriver att anledningen till att betygen utvecklades till att vara jämförbara var att det var 
fler elever som fortsatte sina studie. Eleverna i studien tar upp att anledningen till att vi 
har betyg är att skilja på eleverna kunskapsmässigt. De är väl medvetna om att betygen 
skiljer dem och det kan både ses som positivt och negativt.  Även om Korp (2003) 
skriver att det idag kanske inte räcker med akademiska meriter för ett eftertraktat arbete 
så menar många av eleverna att ett bra betyg ger en bra utbildning som ger ett bra jobb.  
 

6.2 Vad betygen mäter och vad läraren betygsätter 
  
Nästan hälften av de 45 eleverna i studien skriver att betygen mäter kunskap och det är 
några som skriver att lärarna tittar på kunskaperna eleverna visar när de sätter betyg. 
Betygen ska enligt Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, vara ett uttryck för 
hur väl eleven har uppnått de kunskapsmål som står i kursplanen. Läraren måste då titta 
på elevernas kunskaper i ämnet. I Selgheds intervjuer med lärare säger nästan alla att det 
är elevens kunskap som är grund till elevens betyg. Det är intressant att det är så få av 
eleverna som säger att läraren tittar på kunskap medan de menar att betygen ska mäta 
kunskap. Däremot är det många av eleverna som skriver att lärarna tittade på helheten av 
det eleven gör. Enligt Lpf 94 måste läraren se på allt som eleven gör för att se hur väl 
eleven har uppnått kunskapsmålen. Även två av lärarna tar upp att de ser på allt som 
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eleven gör i ämnet vid betygsättningen. Det stämmer överens med vad många av 
eleverna skriver. Åtta av lärarna i Selgheds undersökning tar upp att elevens 
uppträdande spelar roll för betygen och även hur eleven är som person spelar roll. 
Eleverna i studien skriver att elevens uppförande eller hur läraren uppfattar eleven som 
person spelar roll för betyget. Lärarna i studien tar upp att aktiviteten hos eleven på 
lektionen spelar roll för betyget. Som Bertil sa att om man bara har en klass i en kurs är 
det svårt att få en helhetsbild av eleven, det kan då vara svårt att få en rättvis bedömning 
på eleven. Några få elever tar också upp att fjäsk har med betygssättningen att göra men 
det är däremot ingen av lärarna som tar upp det.  
 
Lärarna diskuterar också vilken slags kunskap som det är eleverna lär sig. Läraren Anna 
tar upp om kunskapen är bestående eller om de bara lär sig att koda av inför ett prov. 
Detta är svårt att veta men Anna gör många betygsgrundande uppgifter och uppgifter 
som tvingar eleverna till att få en djupare förståelse. Anna tycks ha en uppfattning att 
kunskap är något som utvecklas genom att arbete med andra och med olika uppgifter. 
Detta är liknande med vad Säljö, 2000 skriver om de sociokulturella teorier om kunskap 
där kunskap hos människan bildas i mötet mellan människor i olika miljöer. Till skillnad 
från behaviorismen där kunskapen överförs från läraren till eleven vilket mer kan 
hänvisas till skolan förr i tiden. Konstruktivismen anser att individen själv konstruerar 
sin kunskap genom att observera omvärlden men lärarna i studien anser att det krävs 
samarbete med de övriga eleverna som grupparbete för att lära sig. De skriver också att 
man som lärare inte hinner ha en muntlig dialog med alla elever för att se hur mycket de 
egentligen kan, vilket de tycker är synd.         
 

6.3 Betygens fördelar och nackdelar 
 
Denna studie tyder på att betygen är en viktig anledning till att eleverna anstränger sig 
för att lära i skolan. Alla elever anser inte det men större delen av eleverna som varit 
med i undersökningen har tagit upp betygen som en motivation till studierna. Andersson 
(1999) skriver att en väsentlig uppgift som betygen har är att motivera eleverna och det 
tyder på i denna studie att det stämmer. Andersson (1999) skriver också att motivationen 
som betygen ger både kan vara positiv och negativ och det är också något som eleverna 
och lärarna håller med om. Vissa elever vill kämpa mot högre betyg medan andra 
kämpar för godkänt. Läraren Anna som säger att betygen både är en morot och piska 
instämmer i detta. Eleverna som strävar mot högre betyg har dem som en morot medan 
de eleverna som ser betygen som en anledning till att överhuvudtaget plugga ser dem 
mer som en piska. Att betygen skulle vara motivation till att plugga är något som Korp 
(2003) antydde men han ansåg också att det ibland inte var en tillräcklig motivation för 
eleverna och då speciellt inte för de elever som var lågpresterande. Detta var inget som 
eleverna i studien tog upp utan det var betygen som var den största motivationen för de 
elever som inte fann någon annan motivation. Lärarna som också ansåg att betygen 
behövdes för att motivera eleverna såg det både som positivt och negativt. Men de såg 
betygen som en nödvändighet. Man kan fundera på varför ämnet i sig inte är tillräckligt 
motiverande för eleverna. Lärarna får jobba på att utveckla undervisningen, både 
innehåller och upplägget för att få intresset hos eleverna. Betygen kan som enligt 
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behavioristerna ses som en belöning för elevernas arbete. Extrabelöningar så som 
guldstjärnor kommer också från behaviorismen.  
 
Enligt eleverna var en annan fördel med betygen att de var ett mått på vad man kan eller 
hur man ligger till. Detta stämmer överens med vad eleverna och föräldrarna i 
Skolverkets (2004b) undersökning ansåg. Det var ca 80 % av både elever och föräldrar 
som tyckte att betygen var viktiga för att veta hur eleven låg till. I denna studie var det 
ingen av lärarna som nämnde det och i skolverkets undersökning var det bara 60 % av 
eleverna som ansåg att betygen var viktiga för att veta hur man ligger till.       
 
Både eleverna och lärarna i min studie tycker att den största nackdelen med 
betygssystemet var att det var för få betygssteg. En lärare ville ha upp till tio betygssteg 
så de lägsta betygsstegen kunde vara för att eleven deltagit och att det fanns ett högsta 
betyg som bara ett fåtal elever kunde nå upp till. Skolverket (2001) skriver däremot 
tvärtom att det blev mer arbete för lärare och elever om det fanns för många steg. 
Läraren ville ha fler steg men kanske inte för att det skulle bli lättare utan för att det 
skulle bli en mer rättvis bedömning. Den stora spridningen i de olika betygstegen var 
anledningen till att en annan lärare ansåg att det var en nackdel med dagens antal 
betygssteg. Även eleverna tog upp att spridningen var stor i de olika betygstegen, någon 
sa att betyget Godkänt hade för stor vidd medan några ansåg att betyget Väl Godkänt 
kunde skilja sig mycket. I kursplanerna står det vad eleven ska ha uppnått för mål i den 
aktuella kursen och det finns kriterier för betyget Godkänt och Väl Godkänt (Davidsson, 
Sjögren & Werner, 2000). I skolverkets undersökning var det också många lärare och 
elever som ville ha fler betygssteg vilket överensstämmer med resultatet från denna 
studie. Eleverna skrev att de ofta fick ett plus eller minus efter betyget när de hade 
betygsamtal och de tyckte att det var en stor nackdel att det inte gick att utläsas ur 
betyget man fick på kursen. Det var något om jag själv ansåg var jobbigt när man gick 
på gymnasiet. Att man kunde ligga på ett stark G eller VG men ibland nådde man inte 
hela vägen fram. Lärarna från Selgheds intervjuer sätter ofta ett G- eller G+ på prov och 
arbeten för att de tycker att spännvidden på G är för stor. Regeringens nya förslag på nya 
betygssteg innefattar fler betygssteg, A-F vilket stämmer överens med vad lärare och 
elever i min studie och lärare från de övriga undersökningar anser.   
 

6.4 Rättvis bedömning och betygsättning       
 
Det var några fler elever som tycker att betygen är rättvisa än orättvisa. Det är en elev 
som skriver att läraren vet mer än han i ämnet och på så sätt kan göra en rättvis 
bedömning. Det finns olika bestämmelser för betygsättningen bl.a. i Läroplanen och 
sedan finns det betygskriterier i kursplanen som är hjälpmedel vid betygsättningen 
(Skolverket, 2004). De elever som anser att betygen var rättvisa sa att man får det betyg 
man pluggar till och på så sätt anser de att läraren gör ett rättvist jobb i sin bedömning. 
Lärarna i studien jobbar hela tiden aktivt för att få en rättvis betygsättning och som det 
stod i Lpf 94 så använde de all information de hade om eleven vid betygsättningen. I 
denna studie är det bara lite mer än hälften av eleverna som tycker att betygen var 
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rättvisa medan i skolverkets undersökning var det ¾ som tycker att läraren satte ett 
rättvist betyg.   
 
Några av de elever som anser att betygen inte var rättvisa tycker att provresultaten 
påverkar betygen för mycket. En av dem menar att hur mycket han än pluggar så kan 
han inte skriva MVG på prov. Även om proven är en del av bedömningen så ska betygen 
svara mot i vilken utsträckning eleven har uppnått de kunskapsmål som kursplanen 
anger (Davidsson, Sjögren & Werner, 2000). En annan elev som tycker att betygen är 
orättvisa menade att hon ofta fick ett högre betyg än vad hon förtjänat bara för att hon 
ansåg sig vara verbalt begåvad. Hon kan ha visat att hon har uppnått de kunskapsmål 
som står i kursplanen trots att hon inte ser det eller har hon fått ett för högt betyg. Frågan 
är vad som menas med kunskap, hon kanske bara har lätt att komma ihåg saker just till 
provtillfället eller förhör eller om hon talar på ett sätt som visar att hon kan ämnet.    
 

6.5 Fortsatta studier 
 
Eftersom denna studie endast innehåller ett fåtal respondenter från samma skola kan det 
inte ge ett generellt resultat. Det vore därför intressant att göra undersökningen i ett 
större perspektiv. Man kan både jämföra mellan fler olika klasser eller mellan olika 
årskurser. Man kan också undersöka mellan olika skolor. I denna studie undersöktes 
både lärare och elevers uppfattningar och ett alternativ är att koncentrera sig mot någon 
av dessa grupper. Ett alternativ är att vara med lärarna vid betygsättningen för att få en 
bild av hur det går till. Eftersom studien endast gjordes med klasser som gick 
studieförberedande program hade det varit bra om det även hade gjorts enkäter i klasser 
som gick yrkesförberedande program för att se om det var någon skillnad. Ämnet betyg 
är stort så det finns många olika infallsvinklar för att göra olika undersökningar.   
 

6.6 Sammanfattande slutsatser 
 
Det har varit intressant att få ta del av vad just dessa elever och lärare har för 
uppfattningar om betyg även om studien är för liten för att få generella resultat. En sak 
som studien visar är att betyg är ett ämne som engagerar många, både lärare och elever. 
Det märks mest på de många utvecklande svar som erhölls i enkäterna. Eleverna i 
studien anser att betygen behövs för att skilja elever åt när de ska studera vidare. 
Resultaten från studien tyder på att lärarna försöker jobba för att få en så rättvis 
bedömning som möjligt genom att ha många betygsgrundande uppgifter och att det 
märks bland eleverna. Det är hälften av eleverna som tycker att betygen är rättvisa. 
Några av dem som tycker att de är orättvisa anser att betygen går för mycket på 
provresultat. Den största fördelen med betyg som både lärare och elever ansåg var att 
betygen var en motivation till att studera. Den största nackdelen med betygen var att det 
var för få betygssteg, detta var även något som både lärare och elever tog upp. Det har 
varit en intressant studie att genomföra och betyg är ett ämne som man kommer att få 
möta i sitt verksamma liv som lärare.  
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BILAGA 1 
Intervjumall 

 
         Lisa Sundh 

Examensarbete 10p 
         051208 

Intervjufrågor till lärare 
 
Man:  Kvinna: 

Hur många år har du varit lärare på denna skola? 

Hur många år har du varit lärare totalt? 

I vilka ämnen är du utbildad lärare? 

I vilka ämnen undervisar du i? 

Vad är det bästa med att vara lärare? 

Vad är det som kan vara mindre bra med att vara lärare? 

Du sätter ju betyg på alla dina elever och då undrar jag vad det är betygen 

mäter för något? 

Hur går du till väga när du sätter betyg? Vad är kunskap för dig? 

a) I ett ämne som naturkunskapen som innehåller laborativa delar, hur 

bedömer du dem?  

b) Hur stor del har det i betyget? 

Finns det något som eleven gör som inte kommer med i betygen?  

Tycker du att betygen kan ge en rättvis bedömning av eleverna? 

Är det något du gör för att få en rättvis bedömning av eleverna? 

Tror du eleverna känner sig rättvist bedömda? 

Händer det att eleverna tycker till om sitt betyg? 

Hur tar du hand om det? 

Hjälps ni lärare åt att sätta betyg eller jobbar ni enskilt med 

betygsättningen? 

Om ni hjälps åt, på vilket sätt gör ni det? 
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Vad är bra/inte bra med dagens betygsystem?  

Bra: 

Inte bra: 

Är det något du vill ändra på i betygssystemet? 

Övrigt: 

Är det Ok om jag kommer tillbaka för vidare frågor eller förklaringar? 
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BILAGA 2 
Enkäten till eleverna 

 
 
 

          Betygens roll i skolan 
 

 
 

Mitt namn är Lisa Sundh och jag studerar till lärare på högskolan i Kalmar. 
Jag är inne på mitt sista år på utbildningen och skriver ett examensarbete 
om betyg. Jag är intresserad av vad lärare och elever tycker om betyg och 
skulle vara tacksam om du vill svara på denna enkät. Enkäten besvaras 
anonymt.  
 
 

1. Jag är tjej  kille 
 
 

2. Spelar betygen en stor roll för dig?  Ja Nej  
 
Om ja på vilket sätt, om nej varför inte? ______________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
3. Varför har vi betyg i skolan? _______________________________ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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4. Vad mäter betygen? ______________________________________ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

5. Vad tror du att läraren tittar på när han/hon sätter betyg?  
_______________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

6. Ämnet naturkunskap innehåller laborationer, hur stor roll tror du att 
laborationerna spelar för betyget?____________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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7. Tycker du att betygen ger en rättvis bedömning av vad du kan?  

 
  Ja  Nej  
 
Motivera: 
__________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

8. Vad tycker du är bra med betyg? ____________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

9. Vad tycker du inte är bra med betyg? _________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________  

 
 


