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Vi ämnade att undersöka lärares och elevers attityder gentemot nuvarande 
betygssystem. Studien är fokuserad på lärares och elevers uppfattningar om betyg och 
vad betygssättning grundar sig på samt en jämförelse mellan de båda 
respondentgrupperna. För att besvara syftet utarbetades frågeformulär med öppna 
och slutna frågor som bearbetades på ett såväl kvalitativt som kvantitativt sätt. 
Studiens resultat ställdes sedan i relation till tidigare forskning. Studien visade att 
såväl lärare som elever ansåg motivation vara den viktigaste funktionen hos betyg. 
Gällande vad som ligger till grund för betygssättning tillmättes prov störst betydelse 
av respondenterna. Utöver prov ansågs flera andra faktorer påverka betygen 
däribland icke kunskapsmässiga faktorer som flit, närvaro och beteende, något som i 
viss mån går emot rådande styrdokument. Båda respondentgrupper ställde sig 
positiva till betygens existens men många pekade på att dagens betygssystem skulle 
behöva fler betygssteg. Största skillnaden mellan respondentgrupperna fanns inom 
betygens rättviseaspekt där eleverna uppgav betyg som en rättvis företeelse medan 
lärare i betydligt högre grad ansåg betyg vara något orättvist.  
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1. Inledning 
Betygssättning och bedömning har varit en del av skolan nästan lika lång tid som 
skolan existerat. Även om betyg och bedömning kan sägas ha en självklar koppling till 
skolan så är det något som ständigt debatteras. Debatten beror, vill vi hävda, 
säkerligen på att betygssättningen ofta förs fram som en av de svåraste aspekterna 
med läraryrket och själva fenomenet att bedöma människor kan sägas vara 
kontroversiellt i sig självt. Som lärare ska vi stötta elever i deras utveckling och 
samtidigt bedöma dem utan att döma. Hur detta ska gå till är även något som styrs på 
politisk nivå. Trots denna komplexitet tar betyg och bedömning och hur 
betygssystemet ska tillämpas en relativt liten plats i dagens lärarutbildning. Något 
som vi ställer oss frågande till.  

En bidragande orsak till debatten är att bedömningen ska vara likvärdig. I Skolverkets 
publikation Provbetyg-Slutbetyg Likvärdig bedömning (2007) står att läsa att 
likvärdig bedömning innebär att en elevs betyg ska spegla dennes kunskaper och att 
detta i sin tur ska motsvara styrdokumentens mål och kriterier. Det ska inte finnas 
någon skillnad mellan betygssättningen från klass till klass eller från skola till skola. 
”Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever” 
(Skolverket 2007, s.9). Samtidigt finns det ett friutrymme i koppling till det 
målrelaterade betygssystemet som gör att lärare har en viss frihet i utformningen av 
undervisningen. Därmed kan undervisningen vara utformad på olika sätt och ha olika 
sorters innehåll men eleverna ska ändock bedömas på ett likvärdigt sätt utifrån 
samma mål och kriterier.  

Under våra fem år på lärarprogrammet har det mål och kunskapsrelaterade 
betygssystemet och tillämpningen av detta diskuterats flitigt på den politiska arenan 
och i media. Därmed ser vi det som intressant att undersöka vilka attityder lärare har 
till systemet och vad de anser ligga till grund för betygssättningen men även titta på 
eleverna, som ändå är de personer som betygssystemet tillämpas på, och deras åsikter 
om detsamma. Nordgren (2008a) påpekar det faktum att det existerar en form av 
maktrelation mellan personerna som tillämpar reglerna och personerna som ”utsätts” 
för dem. Denna relation sätter en oerhörd press på läraren som kan sägas ha en direkt 
inverkan på elevens framtid.   

Nordgren (2008a) betonar, liksom vi, att betyg och bedömning är en central del av 
skolan och att det också lär förbli så under lång tid framöver. Därför, menar 
Nordgren, är det också viktigt för lärare, såväl blivande som aktiva, att fördjupa sig 
inom området. Det nuvarande betygssystemet kan komma att förändras inom de 
närmsta åren men även om formen kan ändras så är också vi övertygade om att betyg 
och bedömning kommer att vara mycket betydelsefullt även i den framtida skolan och 
således också i våra kommande yrkesliv.  
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2. Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att genomföra en undersökning gällande lärare 
och elevers uppfattningar om betygssättning och vad som ligger till grund för betygen. 
Undersökningen syftar även till att undersöka om och i så fall hur uppfattningarna 
hos de två utvalda respondentgrupperna överensstämmer med varandra. 

2.1 Definition av centrala begrepp 
Slutbetyg 

Enligt Nationalencyklopedin syftar ordet betyg till en bedömning av prestationer av 
olika slag. Där står även att denna bedömning många gånger avser ett samlat mått av 
bedömda prestationer under ett visst tidsspann.  

Vi har i såväl frågeformulär som i denna uppsats använt oss av uttrycket slutbetyg för 
att hänvisa till en bedömning som görs efter det att en kurs avslutats. Det vill säga ett 
betyg som vid kursslut bedömer en elevs prestationer i relation till de kvalitéer som 
kursplanen för ett ämne framhäver som krav.  

 

3. Litteratur och tidigare forskning  
Nedan följer en överblick av den litteratur och tidigare forskning som har relevans för 
vår undersökning. Betyg och bedömning är något som många forskare funnit 
intressant, då det, vilket framfördes i inledningen, är ett ämne som kan ses som 
kontroversiellt och komplext. Därmed har det funnits ett bra underlag inför vår egen 
studie. 

3.1 Bakgrund, Mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
1994 infördes det betygssystem som används i dagens skola, det vill säga ett mål- och 
kunskapsrelaterat system. Samuelsson (2008) beskriver det nuvarande systemet som 
en tydlig förändring gentemot föregående betygssystem, som var relativt och 
normrelaterat. Det vill säga att elevers prestationer jämfördes med varandra enligt en 
på förhand fastställd normalfördelningskurva. I nuvarande betygssystem skall inga 
sådana jämförelser göras. Enligt Skolverket (2001) ska bedömning av en elevs 
kunskaper istället ske med utgångspunkt i kursplanernas krav och mål. Vidare står 
att: ”Ett betyg i ett målrelaterat system anger att alla elever med detta betyg visat vissa 
angivna kvaliteter i kunnandet” (s.19).  

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, s. 16 Punkt 2.5) står det att lärare 
vid betygssättning ska:  
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• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 
förhållande till kraven i kursplanen.  

• Även beakta kunskaper som en elev fått på annat sätt än genom 
aktuell undervisning.  

• Ta hänsyn till såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper.  
• Göra en allsidig bedömning av kunskaperna och beakta utvecklingen 
under hela kursen/studiet av ämnet.  

 
Selghed (2006) skriver att skiftet från det relativa till det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet också innebär ett förnyat sätt att se på kunskap. Kunskapssynen 
tillmäts stor vikt av författaren då det är denna som ger lärare riktlinjer kring vad de 
ska bedöma och betygsätta. Selghed förklarar att skolans kunskapssyn tidigare har 
inneburit att kunskap sågs som något objektivt och neutralt som en elev på ett 
mekaniskt sätt kunde tillgodogöra sig till att vara något subjektivt som är beroende av 
det sammanhang i vilket det ingår. Den kunskapssyn som skolan står för idag sägs se 
kunskap som något diskuterbart och inte något som kan kategoriseras som sant eller 
osant.  

Selghed (2006) belyser vidare fyra kunskapsaspekter som det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet betonar. Dessa aspekter är fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Ingen av dessa kan sägas vara viktigare än någon annan 
utan tillsammans utgör de byggstenar i kunskapsbildning. Enligt Selghed innebär 
detta att skolans läro- och kursplaner framhåller kvalitativa faktorer av kunskap och 
att detta har skett genom att kvantitativ kunskap tillmäts mindre betydelse än vad 
som var fallet i det relativa systemet. Om kunskapssynen påverkar vad som ska 
bedömas så är det enligt Selghed bedömningsprincipen i ett betygssystem som anger 
hur lärare ska göra sina bedömningar av en elevs kunskaper. I en kriterierelaterad 
bedömning anges mål och/eller kriterier som en elev ska uppnå på förhand och sedan 
bedöms eleven utifrån hur väl hans eller hennes prestationer motsvarar de på förhand 
uppställda måttstockarna.  

Ett dilemma med nuvarande system är enligt Skolverket (2001) svårigheten med att 
mäta de efterfrågade kvaliteterna.  För att underlätta mätning, eller resultatkontroll, 
kan kriterierna specificeras i detalj men alltför detaljerade kriterier om vad som skall 
mätas kan motverka lärarnas friutrymme, som kan sägas vara en viktig del av det mål- 
och kunskapsrelaterade betygssystemet. Blir kriterierna istället alltför vagt 
formulerade, vilket exempelvis Andersson (1999) anser vara fallet, kan också detta 
resultera i problem. Andersson tycker att det är svårt att avgöra vad som är mål och 
vad som är kriterier och att nuvarande betygskriterier är alltför oprecisa och dessutom 
inkonsekventa. Detta medför enligt Andersson att lärarna får svårt att konkretisera 
och förklara innebörden av Skolverkets formuleringar för elever och föräldrar.  

Att kunna konkretisera betygsmålen är enligt Carlgren (2002) en stor skillnad mellan 
tidigare och nuvarande betygssystem. Carlgren anser att det senare systemet har 
ambitionen att vara tydligare för eleverna. Tidigare kunde bedömningen vara svår att 
förstå för eleverna men i det nuvarande systemet väntas lärarna konkret kunna 
redogöra för en elev varför denne har fått ett visst betyg. Skolverket (2004) betonar 
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att elever fortlöpande skall få information om hur de ligger till och vad som ligger till 
grund för deras betyg. Det påpekas även att både muntliga och skriftliga bevis på 
kunskap skall användas när läraren sätter betyg och att inget enskilt prov kan ligga till 
grund för betygssättning utan att elever skall ges flera tillfällen att visa sina förmågor. 
Även Måhl (1998) anser det kunskapsrelaterade betygssystemet vara tydligare för 
eleverna då det skall konkretisera vad de kan och vad de inte kan. Enligt Måhl innebär 
det nuvarande systemet att skolarbetet underlättas för eleverna då de skall få 
fortlöpande information om vad de behöver utveckla eftersom det finns på förhand 
uppställda krav att jobba mot.  I det normrelaterade systemet fanns det, enligt Måhl, 
fler dolda krav kring betygskriterierna. De dolda kraven finns fortfarande men de 
minskar i det nuvarande systemet eftersom det finns krav på lärarna att tydliggöra 
vad det är de grundar sin bedömning på.  

3.2. Åsikter om betyg och det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet  
Forskaren Selghed (2006) har studerat vad lärare har för åsikter om det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet och hur de säger sig arbeta med systemet. I 
studien berörs bland annat upplägget av det nuvarande betygssystemet och däribland 
antalet betygssteg som är tre på högstadiet (G, VG och MVG) och fyra på gymnasiet 
(IG, G, VG och MVG). En återkommande åsikt i studien är att det anses vara en stor 
spännvidd på betygssteget Godkänd, för att sedan vara lite smalare på Väl Godkänd 
och ytterligare smalare på det högsta betyget, Mycket Väl Godkänd. En kvinnlig 
adjunkt i engelska citeras angående detta i Selgheds (2006, s. 118) studie:  

Och nu tror jag, att både elever och lärare ibland kan känna sig 
frustrerade över den stora spännvidden i Godkäntsteget, för att elever 
ger upp, det är liksom inte lönt, att man lägger på och försöker förbättra 
sig, för man kommer kanske inte upp till VG och det syns inte, hur bra 
det här Godkäntbetyget är och det är lite synd faktiskt, att det inte fanns 
ett mellansteg där, kanske.  

Brodow och Rininsland (2002) har gjort en studie där 696 elever från högstadiet och 
gymnasieskolan har fått skriva fritt om hur de upplever sin skola och hur de skulle 
vilja att skolan såg ut. I studien har totalt 223 elever (68 i grundskolan och 155 från 
gymnasiet) uttryckt omdömen om betyg i skolan. Drygt 20 procent av de 223 elever 
som uttalat sig om betygsfrågan på något sätt är kritiska till betygsskalan. Framförallt 
är det den stora spännvidden mellan ett ”svagt” Godkänt betyg och ett ”starkt” 
Godkänt betyg som kritiseras och många elever efterlyser en betygsskala med fler 
steg.  

Även om de jämförelser som gjordes mellan elever i det normrelaterade 
betygssystemet inte längre skall göras i det nuvarande systemet ser, enligt Selghed 
(2006), många lärare fortfarande jämförelser elever emellan som en given metod att 
använda vid sin betygssättning. Detta kan således innebära att en elevs kunskap i 
förhållande till dennes klasskamrater snarare än till betygskriterier och mål blir det 
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som avgör vilket betyg eleven får, vilket en manlig adjunkt i matematik vittnar om i 
Selghed (2006, s. 149):   

… jag tror, att där är många lärare, i min kaliber, som inte tittar på 
betygskriterierna så mycket, utan man kör alltså ungefär att … Jag 
menar, om jag har en klass, som är rätt dålig, svag över huvud taget och 
där är nån elev, som är duktig bland dom, då har den ju naturligtvis 
lättare att få ett överbetyg, än om den eleven hade suttit i en grupp med 
bara duktiga elever.  

3.3 Provens betydelse 
Ferguson (2004) diskuterar i sin artikel hur lärare i allt högre grad börjat förlita sig på 
nationella standardiserade prov vars funktion till stor del är att gradera elever, skolor 
och landsdelar. Det talas även om ett utbildningssystem som är inriktat just på 
prestationer, vilket resulterar i att betyg får en stor betydelse för lärare och elever men 
också för elevernas föräldrar, som gärna vill veta hur deras barn ligger till. 
Prestationsfokuseringen och nationella standardiserade prov kan även 
sammankopplas med vilken sorts kunskap skolor ska förmedla. Kritiker menar att 
prov och gradering av elever gör att man går ifrån djupinlärningen och att eleverna 
istället endast lär sig inför examinationen. Det blir betyget i sig som blir det viktiga 
och inte kunskapen och utvecklingen. Meningen är egentligen att eleverna ska lära sig 
långsiktigt och kunna använda sig av kunskapen på ett kreativt sätt, vilket kan utläsas 
av artikeln.  

Stake (2002) pekar på ett liknande konstaterande, som Ferguson (2004), angående 
provuppgifternas allt större roll. Till exempel för Stake fram att undervisning i 
matematik i många fall kretsar kring att det viktiga är att eleven klarar av en mängd 
uppgifter och får godkänt på examinationer. Det handlar alltså om produktion i hög 
grad. Stake poängterar att det självklart inte går att dra alla lärare över en kant men 
att hans arbete till stor del visat på att en större del av lärarna använder sig av 
produktionsbaserad undervisning. De må vara medvetna om att elever lär sig mycket 
utanför skolan men samtidigt ligger koncentrationen på vad de presterar innanför 
skolans väggar. Ferguson och Stake skriver primärt om den kanadensiska respektive 
amerikanska skolan men vi anser att deras artiklar ändock har ett värde för denna 
undersökning.  

Måhl (1992) har undersökt vad gymnasieelever uppfattar som avgörande för betygen. 
Det resultat som han kom fram till visade att proven uppfattades som viktigast. 
Muntliga delar fördes fram som något som främst påverkade då en elev låg och vägde 
mellan två betyg men det skriftliga var främst avgörande. Måhl skriver om 
gymnasietiden som ”en enda lång förberedelse för nästa prov” (s. 42). Han diskuterar 
även de skriftliga provens utformning. Det handlar, vilket även Ferguson (2004) 
berörde, till stor del om ytinlärning kontra djupinlärning, där det senare är att 
föredra. Djupinlärning är, enligt Måhl, dock något som sällan gynnas vid bedömning 
utifrån skriftliga prov men detta beror helt på hur proven är utformade. 

Skolverket (2001) förklarar att det inte går att ge någon generell beskrivning över hur 
viktiga exempelvis prov är för betygssättningen. Det framhålls dock att det finns en 
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överanvändning av skriftliga prov och att lärare vid bedömning skall använda flera 
olika typer av underlag än bara skriftliga och muntliga sådana. Elever skall således ges 
möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen. Det 
fastslås också att läraren skall utnyttja all tillgänglig information om varje elev och att 
läraren skall göra en allsidig bedömning. 

Gällande de nationella proven skriver Selghed (2004) att dessa är avsedda att fungera 
som stöd för lärarna vid betygssättning. De ska inte ha någon avgörande betydelse 
men han poängterar att det ändå finns en risk för att så blir fallet för vissa lärare vad 
gäller såväl planering som genomförande och utvärdering. Selghed hänvisar även till 
Madeus, som också beskriver denna risk, det vill säga att proven väger tyngre än 
kursplanemål och betygskriterier. Även Korp (2006)  skriver om de nationella 
provens inverkan på betyg och bedömning. I Korps studie framgår det att detta är 
något som skiljer sig från lärare till lärare. En del tar upp att de har samma funktion 
som andra prov och uppgifter och därmed förs samman med dessa inför 
betygssättningen. Andra poängterade att resultaten på de nationella proven jämfördes 
med kursmål och kriterier för att på så sätt kunna hjälpa elever som låg på gränsen till 
IG. De visade alltså på ytterligare kunskap som inte visats under kursens gång. Detta 
gällde även för elever som ansågs vara i gränslandet mellan två betygssteg.  En annan 
funktion var att man kunde använda proven som en bekräftelse på att ens egen 
bedömning var rätt, det vill säga, som ett kvitto. Slutligen påpekades även de 
nationella provens styrande funktion, det vill säga att proven kan påverka hur 
undervisningen läggs upp.   

Skolverket (2001) belyser att de nationella proven kan ses som ett hjälpmedel för 
likvärdig bedömning. Myndigheten betonar dock även att nationella prov inte kan 
täcka alla mål och kriterier för en kurs och att provet således inte ska ha någon 
avgörande betydelse för vilket betyg en elev i slutändan erhåller.  

3.4 Övriga faktorer 
I Skolverkets publikation Bedömning och betygssättning (2001) framhålls att betyg i 
ett ämne är direkt knutet till kunskaper i kursen och att lärarens bedömning och 
betygssättning skall sättas med utgångspunkt i kursplanernas mål och kriterier. ”Det 
innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig 
ska vara grund för betygsättning, såvida de inte är en direkt förutsättning för att 
målen ska kunna nås till exempel i form av laborationsarbete” (s 33).  Närvaro i sig är 
enligt detta inte en aspekt som skall påverka lärarens betygssättning men det står 
även att betyg inte skall sättas om underlag saknas på grund av att eleven inte varit 
närvarande och här betonas att det är upp till varje enskild lärare att avgöra i vilken 
utsträckning en elev kan vara frånvarande från lektionerna utan att gå miste om ett 
betyg.  

Måhl (1992, 1998) anser att dolda krav spelar in vid betygssättning. Det vill säga att 
trots att det står skrivet i styrdokumenten att utvecklingen ska vara det viktigaste så 
finns det andra kriterier som spelar in olika mycket beroende på lärare. Elever med 
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höga betyg har enligt detta synsätt lärt sig de dolda kriterierna och vad som krävs av 
dem och får därmed även höga betyg. På så sätt blir betygen det centrala. Måhl 
poängterar även att det är just sökandet efter dessa dolda kriterier som skapar mest 
oro och stress hos eleverna och att ju tydligare lärarna är med vilka kriterier som 
gäller desto mindre behöver dessa elever oroa sig. Måhl skriver att skolan aldrig 
kommer att bli demokratisk om lärare inte öppet redovisar exakt vad som vägs in vid 
bedömningen.  

I Måhls (1992) undersökning förde, apropå de dolda kraven, även eleverna fram 
personlighet som en faktor som påverkar betygen. Det vill säga elevens beteende 
gentemot läraren. Det var alltså inte bara prestationer som hos eleverna uppfattades 
som en inverkande faktor på betyget. Detta kan även kopplas till Selgheds (2004) 
undersökning som berör hur lärare många gånger väger in yttre faktorer vid 
betygsättning. Det vill säga faktorer som elevernas bakgrund, uppförande, 
arbetsinsats i skolan samt närvaro. Lärare kan i viss mån även ta in egna värderingar 
av eleverna vid betygssättning trots att det egentligen endast ska vara betygskriterier 
och kursplaner som ska vara styrande. Även Korps (2006) studie visar att eleverna 
anser att beteende och attityd spelar in vid betygsättningen. Detta gäller, enligt 
eleverna, främst då någon står och väger mellan två olika betyg eller för att kunna få 
högsta betyg. I dessa fall räckte det inte enbart med de olika examinerande 
uppgifterna utan även personligheten sades inverka på betyget.  

Andersson (1999) påpekar att en lärare ska jobba mot att utveckla elevernas sociala 
kompetens men att de inte ska bedöma densamma då lärarens uppgift endast är att 
bedöma den formella kompetensen. Andersson fastslår att varken skollagen, 
läroplanerna, kursplanerna eller betygskriterierna säger någonting som ger lärare 
stöd att sätta betyg på elevernas personliga egenskaper.  Författaren är tveksam till att 
en lärare kan åsidosätta elevers sociala kompetens eller andra beteendemässiga delar 
och hänvisar till tidigare studier som visat att lärare väger in personliga egenskaper 
vid betygssättning.  

Nordgren (2008b) påpekar att flit på lektionerna inte får räknas in vid bedömning 
men att det kan vara viktigt att se till själva arbetsprocessen då eleven bör bedömas 
formativt. Formativ bedömning innebär att läraren inte bara räknar in produkten i 
form av till exempel provtillfällen i bedömningen utan istället ser till utvecklingen av 
elevens kompetens. Detta skiljer sig från summativ bedömning, som istället grundar 
sig på vad en elev lärt sig grundat på ett givet tillfälle, som exempelvis en 
provsituation.  

3.5 Varför betyg? 
Något som också kan sammankopplas med bedömning och betygssättning är 
motivationsfaktorn hos eleverna. Detta berörs i Andersson (2000) där eleverna i 
undersökningen poängterar att motivationen många gånger ligger i att få ett bra betyg 
men att det egentligen borde ligga i intresset. Många elever menar också att betyg och 
bedömning är en negativ faktor som kan kopplas samman med stress. Lärarna i 
undersökningen lägger dock en större vikt vid betygen och är också osäkra på om 
skolan skulle fungera i praktiken utan betyg som motivationsfaktor. Andersson 



 

11 

 

hänvisar även till en undersökning av Fransson, som visar på samband mellan 
bedömning, stress och ytinlärning.  

Nordgren (2008a) tar upp ett antal generella funktioner som tillskrivs betyget. Dessa 
faktorer är urvals-, informations-, kontroll-, disciplinerings- samt 
motivationsfunktion. Urvalsfunktionen syftar till att betygen ska användas för att 
sortera vilka elever som har förtur till högre utbildning, det vill säga både till både 
gymnasiet och högskolan. Det talas även om urvalsfunktion i koppling till arbetslivet. 
Informationsfunktionen innebär helt enkelt att betyg fungerar som information till 
eleven, föräldrarna samt skolan om hur eleven ligger till för att på så sätt se hur man 
ska gå vidare. Den tredje funktionen, kontrollfunktionen, syftar mer till kontroll på 
nationell nivå då det handlar om att kontrollera skolor för att bland annat se till så att 
en likvärdig bedömning genomförs. Motivationsfunktionen innebär, enligt Nordgren, 
att betygen kan fungera som en morot som får elever att anstränga sig i sin utbildning 
eller som en varningssignal när elevers insats inte räcker till. Vidare skriver Nordgren 
att betyg som motivationsfaktor ibland ställs som en motpol till att elever skulle vilja 
lära av intresse men understryker också att dessa två faktorer inte behöver innebära 
två motpoler. Den sista funktionen som Nordgren nämner är 
disciplineringsfunktionen, vilken innebär att betygen skapar en maktrelation mellan 
elever och lärare där betyget fungerar som en bekräftelse för eleven.  

Betyg kan alltså ha olika funktioner och därmed även olika värde, vilket Andersson 
(2000) skriver om i sin undersökning. Fyra olika kategorier läggs fram som generella. 
En kategori är att betyget anses ha ett allmänt värde. Det vill säga att dess värde inte 
anges i relation till ett speciellt sammanhang utan att betyg är bra i sig och att det 
någon gång kan uppkomma ett användningsområde. Den andra kategorin, enligt 
Andersson, är att betyget har värde i att det kan användas vid urval till högre 
utbildning. Inom denna kategori är värdet alltså mer uttalat och kopplat till något 
konkret. Den tredje kategorin är då betyget ses som en plikt och därmed egentligen 
inte har något personligt värde hos individen. Den fjärde och sista kategorin är att 
betyget istället har ett personligt värde. Detta kan sammankopplas med motivation 
där betyget har ett värde av uppmuntran eller uppskattning. Betyget kan sägas ge 
självkänsla, fungera som belöning och sporra till ansträngning, vilket Andersson 
poängterar.  

Stensmo (1997) samt Steinmayr och Spinath (2009) belyser hur motivation kan vara 
något som pendlar mellan positiva och negativa känslor. Positivt i bemärkelsen att det 
kan få någon att sträva efter att nå framgång och negativt i bemärkelsen att det för 
någon kan handla om rädsla för att misslyckas. Det faktum att skolan är 
prestationsinriktad gör att motivationen kan spela en stor roll i hur elever presterar.  

Wikström (2007) förklarar att betygets syfte till stor del även brukar vara det som 
anger riktning för vilket slags betygssystem som ska tillämpas. Det är högst 
eftersträvansvärt att använda sig av ett system som kan tillgodose alla olika syften 
men hon påpekar att detta ofta är svårt att få till i praktiken. Wikström pekar på tre 
olika syften, motivation, information och urval, till skillnad från Nordgren (2008a), 
som framlade fem centrala funktioner. Motivationsfunktionen anses vara det syfte 
som per automatik alltid kopplas samman med betyg oavsett vilket betygssystem och 
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därmed så är detta inget styrande syfte vid val av system. Informationsfunktionen är 
dock ett syfte som kan sägas vara överordnat och därmed även styrande. Om 
informationsfunktionen anses viktigast, poängterar Wikström, att ett mål- och 
kriterierelaterat betygssystem bör användas i och med att detta är ett system som 
fokuserar på elevens kunskapsnivå och utveckling och sedan dokumenteras. Om 
istället urvalsfunktionen blir överordnad så är det av vikt att tillämpa ett betygssystem 
som utgår från att jämföra eleverna med varandra, för att på så sätt kunna gradera 
dem och slutligen rangordna dem. Denna funktion kan kopplas till vårt tidigare 
relativa betygssystem. En av anledningarna till att man sedan bytte betygssystem var 
att informationsfunktionen ansågs viktigare än urvalsfunktionen i och med att det var 
den individuella elevens kunskap och inte en jämförelse som skulle vara det centrala. 
Det relativa betygssystemet ansågs även leda till konkurrens och att det inte bidrog till 
ett positivt inlärningsklimat.  

Skolverket publicerade 1999 resultatet av en studie baserad på brevväxling med 46 
elever från olika skolor i Sverige. Studien användes bland annat för att få ta del av 
elevers perspektiv på skolan. Breven tog upp olika teman inom skolans värld och 
betyg och bedömning var ett sådant tema som behandlades. Där beskrev en del elever 
hur provresultat och betyg många gånger kan ha en direkt påverkan på humöret. En 
kvinnlig elev uttrycker sig till exempel så här:  

”Det första jag tänker på när det gäller att känna mig duktig och nöjd 
(men också deppig och ledsen) är ganska självklart skolan,betyg och 
prov. Det är skolan och de beprövningar och ’graderingar’ man blir 
utsatt för där som står för de flesta ’gu´-vad-jag-är-dålig’ 
eller ’gu´-vad-jag-är-bra’ känslor” (Skolverket, 1999, s. 55).  

4. Metod 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för utgångspunkter för undersökningens 
forskningsansats, metodval, reliabilitet och validitet samt beskriva hur urvalsgruppen 
såg ut och hur den valdes. Även vårt etiska förhållningssätt kommer att beskrivas 
liksom tillvägagångssättet vid analysen av undersökningens resultat.  

4.1 Forskningsansats 
Vår studie kan sägas vara en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 
undersökning. Kvantitativ i den bemärkelsen att vi valt att använda oss av 
frågeformulär där vi använt oss av ett flertal så kallade slutna frågor. Detta 
tillvägagångssätt används ofta för kvantitativa mätningar men sådana studier strävar 
ofta efter att generalisera, förklara och förutsäga olika skeenden (Stukát, 2005). Detta 
var inte vår primära mening och då studien även innehöll öppna frågor och möjlighet 
till fritt formulerade kommentarer handlar det också mycket om att tolka 
respondenternas svar. Enligt Denscombe (2000) är just tolkningsprocessen en vanligt 
förekommande del i kvalitativa studier och då vår undersökning dessutom innehåller 
en jämförande faktor innebär detta ytterligare tolkningar.  
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4.2 Datainsamlingsmetod 
För att uppnå vårt syfte med undersökningen använde vi oss av frågeformulär (se 
bilaga 1 och 2). Frågeformulären innehöll såväl öppna som slutna frågor. Något som 
var en påverkande faktor i vårt val av metod var att frågeformulär når fler människor 
än vad intervjuer gör (Stukát, 2005). En fördel med en stor undersökningsgrupp kan 
vara att detta får fram många olika åsikter och även en bild av vilka attityder som 
verkar dominera. Detta ger alltså en större bredd än vid intervjumetoden, som dock 
har fördelen att vara mer djupgående än metoden med frågeformulär. För att ändå nå 
ett visst djup fick respondenterna möjligheten att fritt formulera kommentarer i 
anslutning till de slutna frågorna. Detta gjorde att de som ville ge ytterligare 
förklaringar till sina svar fick möjlighet att göra detta. Denna möjlighet gjorde också 
att vi kunde undvika den frustration som enligt Denscombe (2000) kan uppstå hos 
respondenten om de känner sig begränsade av ett fåtal svarsalternativ. Många lärare 
och elever utnyttjade möjligheten att ge ytterligare kommentarer. Detta gynnade 
undersökningen i form av ett större djup och det gav också mer tolkningsbara data än 
vad enbart slutna frågor hade gett. De fria kommentarerna användes i 
undersökningens första del men inte på de påståenden respondenterna ombads ta 
ställning till. Tonvikten låg därmed på slutna frågor, något som Denscombe för fram 
som en faktor som kan göra att fler orkar svara på frågeformuläret. 

En bidragande anledning till valet av frågeformulärsmetoden var att detta innebar att 
alla deltagare i undersökningen fick ta ställning till samma frågor, vilket i sin tur 
underlättade vår uppgift att göra en jämförelse mellan grupperna. Dessutom belyser 
Denscombe (2000) hur frågeformulär ger standardiserade svar och att frågorna i 
dessa inte kan påverkas utifrån hur forskaren ställer dem från ett tillfälle till ett annat. 
I och med denna metod undveks också intervjuareffekten som, enligt Denscombe, 
innebär att intervjuaren omedvetet kan styra svaren utifrån sitt sätt att ställa frågor. 
Svaren i en intervju kan också påverkas av att intervjuobjekten kan känna att de 
förväntas svara på ett visst sätt vilket gör kvalitén lidande. Vi såg därför en fördel med 
att använda oss av anonyma frågeformulär i denna undersökning då vi hade en 
hypotes om att detta skulle generera mer sanningsenliga svar.  

Något som bör begrundas vid användandet av frågeformulär är enligt Denscombe 
(2000) att formuleringen av frågorna ska vara sådan att respondenterna inte får 
några problem med att läsa och förstå dem. För att säkerställa att frågorna uppnådde 
dessa krav lät vi vår handledare och en annan lärarstudent läsa igenom dem innan de 
lämnades ut.  

En annan riskfaktor som förs fram är den dåliga svarsfrekvensen som kan förekomma 
då undersökaren inte har samma makt över antal frågeformulär som kommer att 
besvaras. Vid intervjuer har undersökaren bättre kontroll över denna fråga, då 
svarsfrekvensen i princip är direkt kopplat till hur många intervjuer som utförs 
(Denscombe, 2000). Med frågeformulär kan det vara mer vanskligt att förutse hur 
många formulär som kommer att återlämnas. Vid denna undersökning hade vi stor 
kontroll över elevformulären då vi var närvarande när eleverna fyllde i dessa. 
Lärarformulären däremot utfördes utan vår närvaro och under ett större tidsspann. 
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Detta resulterade i att många av formulären glömdes bort eller bortprioriterades. Vi 
fick ändock in ett antal som uppnådde våra förväntningar. Detta berodde mycket på 
att vi delade ut frågeformulären till en ansenlig mängd lärare.  

4.3 Urval 
Respondenterna i undersökningen bestod av två olika grupper. Lärare med inriktning 
mot senare år samt gymnasieelever. Urvalet baserades på att vårt 
undersökningsområde fokuserade på betygssystemet som främst används för äldre 
elever samt en teori om att de äldre eleverna kan ha en större medvetenhet om 
betygssystemet.  

Vi delade ut frågeformuläret till två gymnasieklasser, 30 lärare på en högstadieskola 
samt 12 lärare på en gymnasieskola. Urvalet bland lärarna gjordes helt utan tanke på 
ålder eller arbetslivserfarenhet. Kön var inte heller något urvalskriterium, vare sig 
bland lärare eller bland elever eftersom detta inte var något som skulle tas i beaktning 
i själva undersökningen. Svarsfrekvensen bland elevrespondenterna var 
hundraprocentlig, 52 stycken formulär delades ut och lika många besvarades. Av de 
42 formulären som delades ut till lärare besvarades 17. Bortfallet bland 
lärarrespondenterna kan således sägas vara stort och vi kan inte bortse från det 
faktum att detta kan ha haft viss inverkan på resultaten. Hur eller i vilken grad denna 
aspekt påverkat resultatet är dock omöjligt att besvara då vi inte vet vilka aspekter 
som spelat in i valet att inte medverka i undersökningen.  

3.4 Etiska ställningstaganden  
Forskning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning bör beakta fyra olika 
huvudprinciper gällande etiska aspekter. Stukát (2005) uppger följande fyra 
principer: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 
Nyttjandekravet. Informationskravet innebär i stora drag att de medverkande i 
studien skall informeras om syfte, frivillighet och deras rätt att när som helst avbryta 
sin medverkan. Detta presenterades för respondenterna dels via ett missivbrev och 
dels genom oss personligen. Samtyckeskravet belyser deltagarens rätt att själv 
bestämma över sin medverkan och aspekter som hur länge och på vilka villkor 
respondenten önskar medverka. Detta uttrycktes också via missivbrevet och 
förtydligades av oss personligen. Konfidentialitetskravet betonar rätten till 
deltagarnas anonymitet. Respondenterna skall få information om att deras svar skall 
behandlas konfidentiellt. Frågeformulären i detta fall var anonyma och ingen 
utomstående har haft tillgång till formulären. Nyttjandekravet innebär bland annat 
att den information som erhålls via undersökningen enbart får användas för 
forskningsändamål. Information om detta kunde deltagarna tillgodogöra sig i 
missivbrevet.  

4.5 Analysmetod  
Förfarandet vid analysen har varit sådant att vi granskat våra undersökningsresultat i 
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förhållande till tidigare forskning. Vi har då kunnat se på vilka punkter vår 
undersökning och tidigare forskning stämmer överens och på vilka punkter vår data 
istället kanske kommer fram till nya tendenser och på vilket sätt detta sker. I 
resultatdiskussionen förklarar vi sedan de tolkningar som kan göras utifrån detta. 

För att lättare kunna sammanföra vårt resultat med forskningen i resultatanalysen 
har vi delat upp detta i olika kategorier såsom Provens betydelse, Övriga faktorer, 
Åsikter om betyg och det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt Varför 
betyg?. Samma kategorier har även använts vid redovisningen av tidigare forskning. 
Vi tror också att detta gör undersökningen något mer läsarvänlig.  

 

4.6 Reliabilitet och Validitet  
Vi har genomfört denna undersökning i en medelstor stad i Mellansverige och där 
vänt oss till elever i två gymnasieklasser och till lärare som är inriktade mot senare år. 
Elevklasserna är hämtade från en och samma skola medan lärarna återfinns på två 
olika skolor. En stor del i vårt arbete har handlat om att tolka och jämföra de svar som 
återgetts i frågeformulären. Detta tillvägagångssätt innebär att vår tolkningsprocess 
påverkar resultatet. Enligt Stukát (2005) ger kvalitativa undersökningar många 
gånger låg reliabilitet då resultatet brukar vara subjektivt och att antalet 
undersökningsdeltagare ofta är lågt. Vad gäller antalet deltagare så uppgår detta till 
totalt 69 personer.  

Vad gäller undersökningens validitet har vi valt att utgå från vissa av de punkter som 
Denscombe (2000) angett. Exempelvis ska, enligt Denscombe, syftet besvaras i 
slutsatsen och i diskussionen, vilket också görs i denna studie. Vidare påpekar 
Denscombe att forskaren bör redovisa de metodval och urval som gjorts vilket 
behandlas under rubrikerna Datainsamlingsmetod respektive Urval i denna 
undersökning. Vår ambition har varit att tydligt redovisa hur vi gått tillväga i 
utformningen av studien och i efterarbetet med densamma. Forskarens egna 
påverkan på undersökningen bör alltid beaktas, och kanske i synnerhet för kvalitativa 
studier. Vi har båda erfarenhet av läraryrket och då också av betygssättning. Detta 
faktum kan spela in på hur vi läser och tolkar svaren i undersökningen och ökar 
således studiens subjektivitet. Det kan även vara värt att notera att frågorna i studien 
var givna på förhand och att alla respondenternas kommentarer formulerats skriftligt 
vilket minskar utrymmen för feltolkningar. Oftast är det respondenternas direkta 
formuleringar som framställs i studien men ibland kan de ha kortats ner eller 
sammanförts för att representera flera liknande åsikter.   
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5. Resultat   
Nedan följer en återgivning av resultat som uppkommit i samband med vår 
undersökning. Vi har valt att inte redovisa resultat från samtliga frågor utan har gjort 
ett urval baserat på de resultat vi anser vara viktigast för undersökningen. Resultaten 
består av såväl kvantitativa som kvalitativa data, då frågeformulären var 
semistrukturerade och bestod av slutna och öppna frågor. Redovisningen sker således 
i tabeller i anslutning till förklaringar samt återgivning av svaren som framgått från de 
öppna frågorna. Respondenterna innefattade två olika grupper, en grupp lärare om 17 
personer och en grupp elever om 52 personer. Detta ger alltså ett visst överslag på 
elevsvar, vilket är något som diskuteras vidare under rubrikerna 
Datainsamlingsmetod, Metoddiskussion samt Urval. De båda respondentgrupperna 
kommer från två olika skolor i en kommun i Mellansverige.  

5.1 Provens betydelse  

Hur stor betydelse har nationella prov för slutbetygen?
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Figur 1. Hur stor betydelse har resultat på nationella prov på slutbetygen? N = 52 för elever och 14 för 
lärare.  

I Figur 1 ser vi att såväl lärare som elever tillmäter nationella prov Ganska stor 
betydelse. 75 procent av eleverna och 64 procent av lärarna har angett detta 
svarsalternativ. Ingen lärare har angett att de tillfrågade proven skulle ha Avgörande 
betydelse vilket 6 procent av eleverna har gjort. Ingen skillnad från andra faktorer är 
svaret för 19 procent av eleverna och 29 procent för lärarna. 7 procent av lärarna har 
svarat att nationella proven har Ganska liten betydelse för slutbetygen.  

Bland de kommentarer till frågan som respondenterna har haft möjlighet att skriva är 
en åsikt som framkommer, bland såväl lärare som elever, att provets betydelse blir 
viktigare om en elev befinner sig i gränslandet mellan två olika betyg. ”De flesta 
provresultaten speglar elevernas kunskap väl. Det är i fall där eleven ligger och väger 
mellan två betyg som nationella prov kan ha avgörande betydelse”, skriver en lärare. 
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Flera respondenter har svarat på liknande sätt.  

Merparten av kommentarerna visar liknande svar som den slutna frågan då de flesta 
respondenter indikerar att nationella prov har ganska stor betydelse. Det finns dock 
några kommentarer som indikerar att dessa prov har avgörande betydelse ” Vad jag 
har hört så kan ett dåligt betyg på ett nationellt prov så gott som sänka ens vanliga 
betyg i ämnet” och ”De är ju de proven som är de viktigaste på hela kursen” är två 
elevkommentarer som kan exemplifiera detta.   
 

Hur stor betydelse har övriga provresultat för slutbetygen?
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Figur 2. Hur stor betydelse har övriga provresultat för slutbetygen? N = 52 för elever och 17 för lärare.  
 
I Figur 2 kan utläsas att majoriteten av elever och lärare tillmäter övriga provresultat 
Ganska stor betydelse. 56 procent av eleverna och 71 procent av lärarna har markerat 
det alternativet. 21 procent av eleverna anser att övriga provresultat har en 
Avgörande betydelse för deras slutbetyg. Andelen procent som angett Ingen skillnad 
från andra faktorer är 23 procent av eleverna och 29 procent av lärarna.  
 
Bland kommentarerna i anslutning till fråga 2 betonar de flesta av de som svarat att 
det är provresultat i kombination med aktivitet under lektionerna som avgör vilket 
betyg en elev får. ”Oftast har du flera prov i ett ämne och där tycker jag man att man 
kan slå ihop resultat, sen spelar självklart närvaro och annat stor roll” samt 
”Provresultaten i kombination med aktivitet under lektioner har stor betydelse”, är två 
citat som visar på detta.  
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Hur stor betydelse har grupparbeten för slutbetygen? 
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Figur 3. Hur stor betydelse har grupparbeten för slutbetygen? N = 52 för elever och 16 för lärare.  
 
En majoritet av lärarna i undersökningen, 63 procent, tillmäter inte grupparbeten 
vare sig större eller mindre betydelse än andra faktorer. Motsvarande siffra för elever 
är 29 procent. Alternativet Ganska liten betydelse har angetts av 35 procent utav 
eleverna och 25 procent av lärarna. 35 procent av eleverna anser att grupparbeten har 
Ganska stor betydelse för betygen och 13 procent av lärarna är av samma åsikt. 2 
procent av eleverna har angett att grupparbeten har en Avgörande betydelse för deras 
betyg.  
 
Bland kommentarerna till frågan nämns bland annat att alla måste kunna arbeta i 
grupp men att grupparbetens betydelse också kan variera beroende på ämne. En 
lärarkommentar framför att ”Den enskilde elevens insatser bedöms mer än 
samarbetet i gruppen”. I elevernas svar framkommer en viss oro för att det är svårt för 
läraren att se individernas insats i gruppens arbete. ”… vissa kan ju åka på bananskal 
genom hela arbetet”, skriver en elev.  
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5. 2 Övriga faktorer  

Hur stor betydelse har arbetsinsatsen under lektionerna för 

slutbetygen?
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Figur 4. Hur stor betydelse har arbetsinsatsen under lektionerna för slutbetygen? N = 52 för elever och 
17 för lärare.  
 
Flit i form av arbetsinsats under lektionstid anses av 24 procent av 
lärarrespondenterna ha en Avgörande betydelse för betygen. 10 procent av eleverna 
är av samma åsikt. Alternativet Ganska stor betydelse har kryssats i av flest 
respondenter, 46 procent av eleverna och 41 procent av lärarna har valt detta 
alternativ. 21 procent av eleverna är av åsikten att arbetsinsatsen inte utgör någon 
skillnad gentemot andra faktorer och motsvarande siffra för lärarna är 18 procent. 
Andelen procent som svarat Ganska liten betydelse är 17 för eleverna och 12 för 
lärarna. 6 procent av både eleverna och lärarna anser att arbetsinsatsen inte har 
någon betydelse.  
 
En åsikt som framförs, både av elever och av lärare, under kommentarerna till frågan 
är att arbetsinsatsen kan ha en indirekt betydelse för betygssättningen. ”Inte i 
bedömningen men hur de sen lyckas på examinationer beror självklart på hur de 
arbetar”, skriver en lärare. En elev påpekar också att arbetsinsatsen underlättar 
chanserna till ett högt betyg ”Otroligt viktigt! Absolut kan du klara ett högt betyg ändå 
men det underlättar ju massor.”   
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Hur stor betydelse har närvaron för slutbetygen?
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Figur 5. Hur stor betydelse har närvaron för slutbetygen? N = 50 för elever och 16 för lärare.  
 
I Figur 5 redovisas närvarons betydelse för en elevs betyg. Svarsalternativet Ganska 
stor betydelse är det mest använda svarsalternativet bland både elever och lärare, 
med 50 respektive 38 procents frekvens. Lärarna anser i större utsträckning än 
eleverna att närvaro inte är en faktor som har större betydelse än andra faktorer. 31 
procent av lärarna har angett det alternativet. Antalet procent av eleverna som angett 
samma svarsalternativ är 12. Fler elever än lärare har angett att närvaron har 
Avgörande betydelse, 28 procent gentemot lärarnas 13. I andra änden av skalan har 6 
procent av lärarna svarat att närvaron inte har någon betydelse. Ingen elev har angett 
detta alternativ men däremot har 10 procent av eleverna angett att närvaron har 
Ganska liten betydelse. Motsvarande siffra för lärarna är 13 procent.  
 
Av de som kommenterat frågan framför flera åsikten att närvaron indirekt kan 
påverka ett betyg. Detta genom att en frånvarande elev kan missa delar av 
undervisningen som är väsentliga för examinering. En lärare uttrycker saken som att: 
”Frånvaro i sig ska inte ge lägre betyg, men elever med frånvaro kan ju missa viktiga 
prov/uppgifter som är betygsgrundande och då påverkar ju det betyget.” En annan 
lärare kommentar saken så här ”Elever med stor frånvaro har ofta låga resultat. De 
kommer efter, kan ej visa lika mycket”. En elev framför att ”Inga betyg ska sättas efter 
närvaro utan efter hur man presterar och hur resultaten blir på det man gör”, en 
annan elev konstaterar att ”är man inte här missar man garanterat något”. 
 
Under fråga 8 efterfrågade vi om det finns andra faktorer än examinerande uppgifter, 
arbetsinsats och närvaro som påverkar vilket betyg en elev erhåller. Detta var en så 
kallad öppen fråga där respondenterna således fick svara helt fritt. Bland lärarsvaren 
nämns bland annat faktorer som självständighet, engagemang, positiv attityd, vilja 
och aktivitet där det senare exemplifieras med bland annat diskussionsvilja och frågor 
som visar på intresse och/eller engagemang. ”Elevernas positiva aktivitet – det vill 
säga frågor som för diskussionen vidare, reflekterande frågor”, är ett sådant exempel. 
”Eleven får betyg baserat på hans eller hennes kunskaper. En positiv attityd och vilja 
att lära kan väga upp betyget och gränsfall”, skriver en annan lärare. En del lärare 
betonar dock att det enbart är kunskaperna i förhållande till betygskriterierna som 
avgör, följande kan sägas vara representativt för denna åsikt ”… det är de visade 
kunskaperna som ska bedömas. Muntliga, skriftliga etc. uppgifter ska ligga till grund 
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för bedömningen. Inget annat. Kunskaperna som eleven har från annat håll kan också 
räknas in.” 
 
Bland eleverna nämns bland annat passa tider, aktivitet, diskussionsvilja samt 
beteende. Det sistnämnda tas upp av flera elever och formuleras bland annat så här: 
”Att uppföra sig rätt, att alltid ha material med sig”.  Ytterligare åsikter om att lärares 
subjektiva omdöme om eleverna påverkar betygsättningen framkommer, en elev 
anser att ”hur man är som människa”, påverkar betyget och ”jag tror att lärarna 
favoriserar”, skriver en annan elev. Just favorisering är ett ord som återkommer vid 
flera tillfällen.  
 

5. 3 Åsikter om betyg och det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet 

Jag upplever betyg som något rättvist
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Figur 6. Jag upplever betyg som något rättvist. N= 52 för elever och 16 för lärare.   

Eleverna stämmer i högre grad än lärarna in i påståendet om att de upplever betyg 
som något rättvist. 14 procent av eleverna Stämmer helt in i detta påstående. Ingen 
lärare har angett det alternativet. 50 procent av eleverna tycker påståendet Stämmer 
ganska bra och motsvarande siffra för lärarna är 31 procent. Andelen Neutrala 
respondenter uppgår till 19 procent av eleverna och 6 procent av lärarna. Hälften av 
lärarna har angett att påståendet Stämmer mindre bra, medan elevsiffran här är 15 
procent. Alternativet Stämmer inte alls har angivits av 2 procent av eleverna och 13 
procent av lärarna.  
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Jag upplever betyg som något motiverande. 
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Figur 7. Jag upplever betyg som något motiverande. N = 51 för elever och 16 för lärare.  

69 procent av lärarna och 51 procent av eleverna tycker att påståendet om att betyg är 
något som upplevs vara motiverande Stämmer ganska bra. 28 procent av eleverna 
och 13 procent av lärarna tycker påståendet stämmer bättre än så och har fyllt i 
alternativet Stämmer helt. Av Figur 7 kan även utläsas att andelen Neutrala 
respondenter i frågan är 14 procent av eleverna och 13 av lärarna. 2 procent av 
eleverna har svarat Stämmer mindre bra och samma procenttal har angett Stämmer 
inte alls. Inga lärare har angett något av de två sistnämnda alternativen. 

 

Jag upplever betyg som något stressande. 
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Figur 8. Jag upplever betyg som något stressande. N = 52 för elever och 17 för lärare.  

För båda respondentgrupper är Stämmer ganska bra det mest angivna 
svarsalternativet på påståendet om att betyg upplevs som något stressande. I Figur 8 
kan avläsas att 65 procent av lärarna och 39 procent av eleverna har kryssat för detta 
alternativ. 27 procent av eleverna och 18 procent av lärarna Stämmer helt in i 
påståendet. Andelen Neutrala respondenter är 25 procent av eleverna och 12 av 
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lärarna. Procentsatserna för de som anser att påståendet Stämmer mindre bra är 8 
för elever och 6 för lärare. 2 procent av eleverna har angett Stämmer inte alls.  

 

Jag upplever betyg som något som bedömer en elevs kunskaper 

och att dessa inte jämförs med andra elevers kunskaper. 
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Figur 9. Jag upplever betyg som något som bedömer en elevs kunskaper och att dessa inte jämförs med 
andra elevers kunskaper. N = 52 för elever och 17 för lärare.  

I Figur 9 kan utläsas att 41 procent av lärarna helt stämmer in i påståendet om att 
betyg är något som bedömer en individs kunskaper och att dessa inte jämförs med 
andras kunskaper. Motsvarande siffra för eleverna är 15 procent. 47 procent av 
lärarna och 33 procent av eleverna tycker påståendet Stämmer ganska bra. Andelen 
Neutrala respondenter är 23 procent av eleverna och 6 procent av lärarna. Lika stor 
andel av lärarna anser att påståendet Stämmer mindre bra, denna siffra uppgår till 25 
hos eleverna. Andelen respondenter som anser att påståendet inte alls stämmer är 4 
procent bland eleverna medan ingen lärare har angett detta alternativ.  
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Jag upplever att vi noggrant går igenom betygskriterier och mål 

inför en kurs. 
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Figur 10. Jag upplever att vi noggrant går igenom betygskriterier och mål inför en kurs. N = 52 för 
elever och 17 för lärare.  

Hos båda respondentgrupper har svarsalternativet Stämmer ganska bra fått flest 
svar på påståendet om respondenten upplever att betygskriterier och mål noggrant 
gås igenom inför en kurs. 44 procent av eleverna och 47 procent av lärarna har kryssat 
i detta alternativ. 35 procent av lärarna Stämmer helt in i detta påstående medan 
elevsiffran för detta alternativ är 10 procent. 18 procent av lärarna är Neutrala i 
frågan och motsvarande procentsats för eleverna är 27. 15 procent av eleverna är av 
åsikten att påståendet Stämmer mindre bra och 4 procent tycker inte alls att det 
stämmer.  Ingen lärare har angett något av de två svarsalternativen.  

 

Jag upplever att vi noggrant går igenom betygskriterier inför 

provuppgifter. 
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Figur 11. Jag upplever att vi noggrant går igenom betygskriterier inför provuppgifter. N = 50 för elever 
och 17 för lärare.  

Vilket kan utläsas av diagrammet är spridningen bland elevrespondenterna större än 
bland lärarrespondenterna. Både Stämmer ganska bra och det Neutrala 
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svarsalternativet erhåller 32 procent av elevsvaren och 22 procent av eleverna har 
även svarat Stämmer mindre bra. Vad gäller lärarna är det ett stort överslag på 
alternativet Stämmer ganska bra som erhåller 53 procent. Stämmer helt och det 
Neutrala svarsalternativet har vardera 18 procent av lärarsvaren. Andelen procent av 
eleverna som svarat Stämmer helt är 8. 6 procent av både lärare och elever har anser 
tvärtom att detta inte alls stämmer in med deras åsikter.  

5. 4 Varför betyg? 
På frågan om betygen behövs, och i så fall varför, kunde man se att merparten ansåg 
att betyg var viktigt. För eleverna kan utläsas att det var direkt avgörande. En elev 
skriver: ”Ja absolut! Hur ska man annars kunna bli bedömd? Man går i skolan och får 
betyg för att kunna få jobb och rekommendationer. Det behövs för att allt ska 
fungera.” Detta är ett uttalande som kan kopplas med flertalet av de andra elevsvaren.  
Andra exempel, som framlades för att förklara varför betygen är viktiga var 
motivationsfaktorn och kvittofunktionen som visar att man lyckats i skolan och om 
man uppnått betygskriterierna. Betygen är, enligt många av eleverna, alltså något som  
speglar vilken kunskap en individ innehar. Endast två elever beskrev betyg som något  
negativt då det kunde orsaka stress och att detta istället kunde inverka negativt på 
prestationerna. Även de flesta lärarna gav positiv respons gentemot betygsättning. 
Många ansåg att de behövs just för att det är en motivationshöjande faktor samt att 
det gör att eleverna blir mer medvetna om kunskapskraven. Andra poängterade att 
betygen behövs inför antagning till högre utbildning. En lärare skriver att ”Någon 
form av urvalssätt till t.ex. vidareutbildning/högskola måste finnas. Betyg är idag det 
enklaste sättet att använda. Betyg kan också sporra eleverna till att arbeta bättre. 
Många elever vill ha allt bedömt, även minsta lilla uppgift ’annars är det onödigt 
arbete’, säger de.” En annan lärare skriver ”Betyg är ett måste. Varför? Tja, hur många 
av oss har ett sånt brinnande intresse för kunskap, i allmänhet, att vi utan piska (betyg) 
studerar ivrigt av oss själva? Inte många inte”.  Ytterligare en lärarkommentar som 
belyser motivationens betydelse lyder ”Hur intresserad man än är av något, spetsar 
man det/gör sitt yttersta om man dessutom får betyg. Utan betyg – kaos!” 
  
Det fanns dock även de lärare som inte förde fram betyg som en positiv aspekt i skolan. 
En lärare skriver att hon omöjligt kan täcka upp en elevs hela kunskap med hjälp av 
uppgifter eller prov i och med att eleven ofta kan betydligt mer än vad han eller hon 
visar. Samma lärare påpekar även att ingen har någon ”röntgenkamera” som kan visa 
på vad en elev verkligen kan och att man som lärare inte är mer än människa och 
därmed omedvetet kan agera orättvist. Det finns även exempel på lärare som inte 
håller med om att motivation och betyg går hand i hand.  
 
Något som många elever och lärare påpekar är att dagens betygssystem, som sträcker 
sig över fyra steg från Icke Godkänt till Mycket Väl Godkänt och tre steg från Godkänt 
till Mycket Väl Godkänt i grundskolan, behöver modifieras och innefatta fler steg. 
Detta förs fram som något som skulle vara mer rättvist. Hur många steg ytterligare 
som behövs råder det delade meningar om. Några vill ha ett steg till, andra vill ha en 
betygsskala som sträcker sig över tio steg. ”För smal betygsskala. Vissa betygskriterier 
mycket tolkningsbara”, ”För trubbigt! Stor skillnad, G+ och G-” samt ”Orättvist 
betygssystem. Ju fler steg man har desto rättvisare för den enskilde eleven.”, är några 
lärarkommentarer som framlades. Elevernas kommentarer är ofta snarlika. ”Ja, men 
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med fler nivåer, t.ex. 1-7, så att det blir mer rättvist”, och " Jag hyser åsikter att man 
ska återinföra siffersystemet eller sätta fler nivåer i vårt nuvarande betygssystem. Det 
blir en mer rättvis bedömning då.”, är två exempel på detta. Därmed kan utläsas att 
merparten av både lärare och elever anser att betyg ska fortsätta vara en väsentlig del 
av skolan men att det är själva betygssystemet som behöver utvecklas.  
 

6. Resultatanalys  

6.1 Provens betydelse 
Selghed (2004) och Skolverket (2001) poängterar att nationella prov är tänkt som ett 
stöd för läraren i dennes arbete med betygssättning och att proven inte ska ha någon 
avgörande betydelse. Även om en klar majoritet av såväl lärare som elever i 
undersökningen anser att nationella provets betydelse är Ganska stor så är det inga 
lärare och endast ett fåtal procent av eleverna som menar att Nationella prov är av 
Avgörande betydelse för betygen. Det går således inte att utläsa några tendenser till 
att lärare, som Ferguson (2004) varnar för, skulle förlita sig alltför mycket till 
standardiserade prov, som nationella examineringar.  

Av de framförda kommentarerna anser flera av respondenterna att de nationella 
provens betydelse ökar om en elev befinner sig i gränslandet mellan två betyg.  Detta 
stämmer väl överens med Korps (2006) studie där flera lärare framfört åsikter om att 
elever på de nationella proven anses ha en möjlighet att visa kunskaper som kanske 
inte framkommit tidigare och att detta kunde gynna elever som lärare ansåg stå och 
vägde mellan två betygssteg. Många lärarkommentarer nämnde också att nationella 
prov många gånger gav dem en bekräftelse på att de var rätt ute i sina bedömningar. 
Också detta är något som framförs av flera lärare i Korps studie.  

Vår undersökning visar att en majoritet av eleverna och lärarna ansåg att övriga 
provresultat hade stor eller till och med mycket stor betydelse. 71 procent av lärarna 
har angett Ganska stor betydelse och av eleverna har drygt tre fjärdedelar angett 
antingen detta eller Avgörande betydelse. Resultatet kan sammanföras med tidigare 
forskning där till exempel Måhl (1992) fick fram ett liknande resultat. I Måhls 
undersökning förde eleverna fram att proven och de skriftliga uppgifterna angavs som 
viktigast vid betygsättningen och att andra former av examinationer endast fungerade 
som vågmästare då en elev låg och vägde mellan olika betyg. Skolverket (2001) pekar 
på en överanvändning av prov och att lärare bör använda sig av varierande arbetssätt 
för att på så sätt skapa möjligheter för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt 
och samtidigt för lärarna att kunna göra en allsidig bedömning. En överanvändning av 
prov kan även sammanföras med en produktionsbaserad undervisning, vilket är något 
som Stake (2002) skriver om i sin artikel. Han skriver också om att det endast är det 
som sker innanför skolans väggar som är det som räknas in i bedömningen. I vår 
undersökning angavs kommentaren att det var proven tillsammans med aktivitet 
under lektionerna som utgjorde grunden för slutbetyget.  
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6.2 Övriga faktorer 
Eleverna kan sägas vara kluvna angående grupparbetens betydelse för slutbetygen. 
Tre nästan lika stora procentdelar finns spridda inom svarsalternativen, Ganska stor 
betydelse (35 procent), Ingen skillnad från andra faktorer (29 procent) och Ganska 
liten betydelse (35 procent). Bland lärarna anser en klar majoritet, 63 procent, att 
betydelsen av grupparbeten inte är vare sig större eller mindre än andra faktorer. 
Bland de kommentarer som framförts betonas bland annat att det är den enskilde 
individens insatser i ett grupparbete som bedöms snarare än samarbetsförmågan. 
Detta kan sägas gå i linje med Anderssons (1999) konklusion att läroplanen säger om 
att endast en elevs formella kompetens skall bedömas. Sociala egenskaper skall 
utvecklas men inte betygsättas då det inte finns något stöd för detta i läroplaner eller 
styrdokument.  

Enligt Skolverket (2001) ska endast elevernas kunskaper i koppling till 
styrdokumentens mål och kriterier räknas in i slutbetygen. Således ska inte andra 
faktorer som till exempel närvaro, läxläsning eller flit kunna spela in om inte detta har 
avgörande betydelse för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna, vilket sägs 
vara fallet om det till exempel rör sig om laborationer under lektionstid. I vår 
undersökning kan vi utläsa en viss spridning bland åsikterna om vilken vikt som läggs 
vid närvaro. Mer än tre fjärdedelar av elevrespondenterna ansåg att närvarons 
betydelse var stor eller rentav avgörande. Lärarna är mer kluvna i frågan, hälften av 
dem är inne på elevernas spår och andra hälften är mer skeptiska. Bland de 
lärarkommentarer som lämnades i anslutning till frågan uttrycktes att närvaron 
spelar en indirekt roll för betygen då elever kan missa väsentliga kunskaper om de inte 
är närvarande under lektionstid. Detta kan sammanföras med Skolverkets 
fastställande om att betyg inte ska sättas om betygsunderlag saknas eller inte är 
tillräckligt på grund av bristande närvaro (2001). Våra resultat, som visar att relativt 
stor vikt ändå läggs på närvaron, kan även kopplas till Selghed (2004) som skriver om 
att läraren tar med yttre faktorer i bedömning och betygssättning och inte endast de 
kriterier som beskrivs som avgörande i styrdokumenten. I hans undersökning, såväl 
som i vår undersökning, är närvaro en av de faktorer som tillskrivs betydelse. 
Närvaron kan således räknas in som ett av de dolda krav som Måhl (1992) beskriver i 
sin undersökning som kriterier av vikt för betygssättningen.  

Precis som i fallet med närvaro så ska inte heller arbetsinsats under lektioner, enligt 
Skolverket (2001), i sig utgöra någon grund för betygssättning. Bland 
undersökningens respondenter är dock många av åsikten att just arbetsinsatsen är av 
stor betydelse för vilket betyg en elev erhåller. 10 procent av eleverna och 24 procent 
av lärarna anser att arbetsinsatsen har Avgörande betydelse för betygssättningen 
medan 46 procent av eleverna och 41 procent av lärarna graderar betydelsen till 
Ganska stor. Precis som med närvaron påpekar både lärare och elever i sina 
kommentarer att arbetsinsatsen kan ha en indirekt påverkan då flit på lektioner anses 
kunna underlätta möjligheterna att erhålla ett önskat betyg. Detta liknar det som 
Nordgren (2008b) skriver om arbetsinsats. Nordgren anser att även om lärarna inte 
ska bedöma flit så bör de iaktta arbetsprocesser för att se till elevers utveckling och 
där kan grupparbeten och andra arbetsformer vara betydelsefulla.  
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Skolverket (2001) framhåller att det endast är kompetensen i förhållande till 
styrdokumenten som ska bedömas vid betygssättning. Några lärare framförde också 
att enbart betygskriterierna avgör vilket betyg en elev får då vi efterfrågade vilka 
andra faktorer, förutom examinerande uppgifter, arbetsinsats och närvaro, som kan 
komma att inverka på slutbetygen. Men många lärare kan istället sägas gå emot 
Skolverkets direktiv. Det framkom exempelvis att självständighet, engagemang, 
positiv attityd, vilja och aktivitet kan påverka betyget i viss mån. Något som ansågs 
mycket viktigt var diskussionsvilja och om eleven förde fram frågor som kunde visa på 
intresse och engagemang. Bland elevernas svar var beteendefaktorn något som 
nämndes som viktigt. De poängterade även att de trodde att förmåga att passa tider, 
aktivitet och diskussionsvilja var betydelsefullt. Vårt resultat kan därmed direkt 
sammankopplas med både Selghed (2004) och Korp (2006). Deras undersökningar 
pekade också på att personliga faktorer, som till exempel beteende och attityd, kunde 
komma att spela roll vid betygssättningen.  Andersson (1999) skriver om att lärare ska 
arbeta för att utveckla elevernas sociala kompetens men att detta inte är något som får 
spela roll för betygen då det endast är den formella kompetensen som är viktig. 
Därmed bör läraren alltså inte lägga någon större vikt vid till exempel diskussionsvilja 
och attityd, vilket dock framgår som viktiga komponenter för betyget i vår 
undersökning. Eleverna i vår undersökning tar även upp ”favorisering” som ett 
problem, det vill säga att läraren låter sin subjektiva åsikt om en elev spela in vid 
betygssättning, något som går emot det Skolverket (2001) tar upp. Andersson skriver 
också om att han ställer sig frågande till om en lärare verkligen helt kan åsidosätta 
sina egna åsikter och vår undersökning ger ytterligare belägg för det tvivlet.  

6.3 Åsikter om betyg och det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
En tydlig skillnad med det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet jämfört med 
det normrelaterade är, som påpekats av bland annat Selghed (2006) och Samuelsson 
(2008), att elever i det förstnämnda inte skall jämföras med varandra utan bedömas 
utifrån sin egen kompetens. Det framkommer dock i Selgheds (2006) studie att det 
fortfarande förekommer att lärare jämför elever med varandra. I vår undersökning 
tenderar fler lärare än elever ha högre tilltro till lärares förmåga att enbart utgå från 
individen. 88 procent av lärarna stämde helt eller ganska väl in i påståendet att det 
var individens och dennes kunskaper som bedömdes och att dessa inte jämfördes med 
andra elevers kunskaper. Lite mindre än hälften av eleverna var av samma åsikt. Klart 
fler elever än lärare förhöll sig neutrala eller skeptiska till påståendet.  

Resultaten på frågorna som behandlar hur väl lärare och elever tillsammans går 
igenom betygskriterierna inför kurser och provuppgifter visar att många respondenter 
stämmer in i påståendet att kriterier noggrant gås igenom. Lärarna stämmer in i 
påståendena i högre grad än eleverna i båda frågor. Eleverna anser att kriterier 
noggrant gås igenom i högre utsträckning vid kursstarter än vid provuppgifter där 
majoriteten av eleverna är neutrala eller skeptiska till påståendet.  Att det läggs stor 
vikt vid betygskriterierna inför kursstart och uppgifter kan kopplas samman med 
Carlgren (2002) som poängterar att det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet 
lägger stor vikt vid att konkretisera betygsmålen för att på så sätt vara tydligare för 
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eleverna. Eleverna ska hela tiden kunna veta vad som ligger till grund för deras betyg. 
Måhl (1998) påpekar också det faktum att dagens betygssystem ska underlätta för 
eleverna att förstå vad som ligger till grund för deras betyg och på så sätt minska 
risken för att ”dolda krav” ska inverka på betygssättningen. Andersson (1999) skriver 
dock att nuvarande mål och kriterier är så oprecist formulerade att det innebär 
svårigheter för lärare att konkretisera och förklara dem.  

I Andersson (2000) poängterar både lärare och elever betygens betydelse för 
elevernas motivation. Även i vår undersökning anses betygen vara en morot för 
elevernas studier. 79 procent av eleverna och 82 procent av lärarna anser att 
påståendet om att betyg upplevs som något motiverande Stämmer helt eller Ganska 
bra. Motivation har också angetts av flera lärare och elever på den öppna frågan om 
betygs behövs och i så fall varför. En lärare skrev att eleverna vill bli bedömda på allt 
de gör annars känns arbetet inte meningsfullt då de inte finner någon motivation till 
att prestera. Detta ligger nära det som Nordgren (2008a) skriver om, det vill säga att 
betygen kan fungera som en bekräftelse för elever. Betygens betydelse för bekräftelse, 
ett kvitto på att något uppnåtts, är också något som många elever påpekat i 
undersökningen. Betygen får i detta fall ett personligt värde hos eleven i form av 
uppmuntran och uppskattning, vilket Andersson (2000) också pekar på. I anslutning 
till detta kan man även se informationsfunktionen, som Nordgren tar upp. Betygen 
fungerar som information om hur eleven ligger till och hur denne ska gå vidare i sin 
utveckling samt att det blir ett kvitto även för läraren och skolan. En kommentar som 
uppkom i och med vår undersökning var att betygen var bra just för att kunna se till 
att betygskriterierna var uppnådda och att betygen behövdes för att kunna bli 
bedömd, vilket en elev framförde.   

Motivation kan vara positiv i bemärkelsen att det kan upplevas som en sporre till att 
nå framgång men sporren kan också innebära en extra ansträngning för att undvika 
ett misslyckande. Det kan således ha både en positiv och en negativ inverkan på 
individen (Stensmo 1997; Steinmayr & Spinath, 2009; Andersson, 2000).  En sådan 
negativ inverkan kan enligt Andersson (2000) vara stress då det enligt honom finns 
ett nära samband mellan stress och betyg. I vår undersökning stämmer majoriteten av 
elever och lärare in i påståendet att betyg upplevs som något stressande. 66 procent av 
eleverna och 83 procent av lärarna anser att påståendet Stämmer helt eller att det 
Stämmer ganska bra. Noterbart är att nästan dubbelt så många elever än lärare (35 
jämfört med 18 procent) förhåller sig neutrala eller skeptiska till påståendet. Stress 
var inte något som togs upp av många under den öppna frågan om betyg. Enbart två 
respondenter, båda elever, påpekade kopplingen mellan betyg och stress och hävdade 
att detta kunde påverka prestationerna i negativ riktning.  

Selghed (2006) samt Brodow & Rininsland (2002) rapporterar att en betygsskala med 
fler steg än i nuvarande system efterlyses av lärare och elever. Något som ofta 
påpekats är att betygssteget Godkänt är alltför omfattande. Fler steg och den stora 
spännvidden på betyget Godkänt är något som flera deltagare i vår undersökning gett 
uttryck för i sina kommentarer. En lärare skrev uttryckligen att nuvarande 
betygssystem innehåller så få steg att det blir orättvist för eleverna och att fler steg 
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skulle kunna motverka denna orättvisa. På det direkta påståendet om huruvida betyg 
upplevs som något rättvist kan noteras att elever och lärare hamnar i två olika läger. 
50 procent av eleverna ansåg att påståendet Stämmer ganska bra och 14 procent att 
det Stämmer helt. Bland lärarna ansåg istället 50 procent att påståendet Stämmer 
mindre bra och 13 procent fyllde i Stämmer inte alls.  

Under den öppna frågan om och i så fall varför respondenterna ansåg att betyg skulle 
vara en del av skolan uppkom en del av de funktioner som Nordgren (2008a) och 
Wikström (2007) tar upp. Motivationsfunktionen och informationsfunktionen är två 
som redan nämnts ovan. Vidare tog ett flertal av respondenterna även upp 
urvalsfunktionen som viktig. Det poängterades att någon form av urvalsverktyg var 
väsentligt för att kunna avgöra vilka elever som skulle komma att bli antagna till 
högre utbildning. En elev skrev även att betygen var viktiga då man går i skolan och 
får betyg för att kunna få ett jobb och få rekommendationer. Detta är således en 
kommentar som direkt kan kopplas till urvalsfunktionen samt även ett av de värden 
som Andersson (2000) tillskriver betyg i sin undersökning. Utifrån urvalsfunktionen 
får betyget ett mer konkret värde för eleven då användningsområdet är direkt uttalat.  
  

7. Diskussion  
Syftet var att genomföra en undersökning gällande lärare och elevers uppfattningar 
om betygssättning och vad de ansåg ligga till grund för betygen. Undersökningen 
syftade även till att undersöka om och i så fall hur uppfattningarna hos de två utvalda 
respondentgrupperna överensstämde med varandra. I kapitlet nedan kommer vi att 
besvara vårt syfte och diskutera de mest intressanta resultaten som uppkommit i 
samband med denna undersökning. Under metoddiskussionen kommer vi diskutera 
hur undersökningen förlöpte. Det vill säga starka och svaga aspekter med 
undersökningen, vilka förbättringar som hade kunnat göras men även vad som 
fungerat bra.  

7.1 Resultatdiskussion  
Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet innebär att det endast är elevens 
kunskaper i förhållande till mål och kriterier som ska ligga till grund för 
betygssättningen. Hur undervisningen ska gå till och hur målen ska uppnås är dock 
inget som klart framgår av kurs- eller läroplaner. I vår undersökning efterfrågade vi 
bland annat vad lärare och elever ansåg ligga till grund för betygen. 

Utifrån litteraturen kunde vi se att flera undersökningar visar att nationella prov har 
stor relevans vid bedömning och betygssättning. Många gånger tillmättes dessa mer 
vikt än andra examinerande uppgifter. Att en överväldigande del av elever och lärare i 
vår undersökning ansåg de nationella provens betydelse vara ganska stor kan således 
inte sägas komma som någon överraskning. Det faktum att proven kommer från, eller 
konstrueras på uppdrag från, Skolverket kan, enligt oss, vara en faktor som ger ökad 
tyngd åt dessa prov. Att testerna kommer från samma myndighet som också ligger 
bakom betygskriterier och mål bör innebära att elevernas kunskaper i förhållande till 
kriterierna också är de som testas, även om proven inte kan mäta samtliga uppställda 
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kriterier. Då nationella prov innebär skriftliga och muntliga delar som utförs under 
tidspress så kan det inte sägas vara ett varierat underlag. Precis som Skolverket 
(2001) säger så kan proven inte heller sägas ha någon avgörande betydelse för vilket 
betyg en elev i slutändan erhåller. Då det endast är en liten andel av respondenterna i 
vår undersökning som tillmätte nationella prov avgörande betydelse, är tendensen i 
undersökningen den att lärare och elever tagit till sig Skolverkets direktiv angående de 
nationella proven.  

Övriga provresultat ansågs vara av ungefär lika stor vikt som de nationella proven av 
undersökningens respondenter. Det kan dock noteras att drygt var femte elev (21 
procent) tillmätte övriga provresultat en avgörande inverkan på deras slutbetyg. Det 
har hävdats att prov många gånger överanvänds av skolor (Ferguson, 2004; Stake, 
2002; Skolverket, 2001; Måhl, 1992).  Risken med en sådan överanvändning av prov 
för betygssättning är, enligt oss, att det kan resultera i en produktionsbaserad 
undervisning och en form av summativ bedömning där produkten snarare än 
processen hamnar i fokus. Detta fenomen kan indirekt kopplas till en av 
elevkommentarerna som framlades i vår undersökning där eleven skrev att ”Oftast 
har du flera prov i ett ämne och där tycker jag man att man kan slå ihop resultat ...”. 
En del av tanken bakom dagens mål och kunskapsrelaterade betygssystem är dock att 
koncentrationen bör ligga på processen, det vill säga en formativ bedömning, som 
gynnar elevens utveckling. Detta är något som vi också kan koppla till Ferguson som 
skriver om djupinlärning kontra ytinlärning vad gäller kunskapssyn. En 
överanvändning av prov skulle, enligt henne, i så fall kunna gynna ytinlärning istället 
för djupinlärning. I vår undersökning har vi dock inte efterfrågat antalet provtillfällen 
eller utformningen av proven utan endast vilken betydelse de tillmäts och därmed kan 
vi inte säkert säga att överanvändning av prov och en form av ytinlärning gäller just 
våra respondenter. Dock kan vi som sagt se att proven ansågs ha stor betydelse hos 
såväl lärare som elever.  

De kriterier och mål som finns i de styrande dokumenten för grundskola och 
gymnasium har fått kritik för att de är otydliga och på sina håll även inkonsekventa 
(Andersson, 1999). Skolverket (2001) understryker exempelvis att elevernas 
arbetsinsats och närvaro inte ska utgöra någon direkt påverkan för deras betyg men 
samtidigt ska eleverna få möjlighet att visa sina kunskaper vid ett flertal tillfällen och 
på flera olika sätt. Att lärare då fäste vikt vid lektioner och elevernas insatser där, 
torde därför te sig ganska naturligt. För även genom sin arbetsinsats kan ju elever visa 
prov på kunskaper som finns uppställda i form av mål och kriterier. Vad gäller 
närvaron så står det att betyg inte ska sättas om en elevs frånvaro är alltför stor för att 
det ska finnas underlag till betygssättning och det är upp till varje lärare att avgöra när 
och om så är fallet. Detta betyder att två av varandra oberoende lärare kan ha skilda 
uppfattningar om närvarons betydelse och i vilken utsträckning en elev kan missa 
lektioner och ändå ha tillräckligt med underlag för att erhålla ett betyg. Samtidigt ska 
dessa lärare kunna utföra en likvärdig bedömning. Både lärare och elever i vår studie 
nämner att just arbetsinsats och närvaro kan påverka betyget indirekt.  

Utöver arbetsinsats och närvaro visar vår undersökning tendenser till ytterligare 
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faktorer, förutom kunskaper i förhållanden till mål och kriterier, som spelar in vid 
betygssättning. Elevrespondenterna förde fram att deras beteende kunde inverka på 
betygen. Lärarna nämnde aldrig det uttrycket men vilja, attityd, engagemang och en 
positiv inställning togs upp som faktorer som på något sätt kan påverka 
betygssättningen. Vi anser att alla dessa egenskaper har samband med beteende. Värt 
att notera här är att det inte finns något stöd i läroplaner, kurskriterier eller 
styrdokument om att dessa aspekter ska påverka betygen. Andersson (1999) ställer sig 
frågande till huruvida lärare verkligen kan bortse från elevernas personligheter och 
egenskaper vid betygssättning. Tidigare studier har också belyst hur personliga 
faktorer påverkar en elevs betyg (Selghed, 2004; Korp, 2006). En potentiell fara vi ser 
med beteendefaktorers påverkan på betygen är att det skulle kunna förstärka 
maktförhållandet mellan lärare och elev. Disciplineringsfunktionen kan framträda 
tydligt och risken är att elevernas drar sig från att framföra åsikter som på något sätt 
strider med lärarens uppfattning.  

Arbetsinsats, närvaro och elevbeteende är alla aspekter som knyter an till det som 
Måhl (1992) kallar dolda kriterier. Måhl påpekar att osäkerhet kring vad som vägs in i 
lärares bedömning kan orsaka oro och press hos elever. Måhl gör en koppling mellan 
stress och dolda krav som arbetsinsats, närvaro och beteende. En klar majoritet av 
såväl lärare som elever i denna undersökning upplevde betyg som något stressande 
och en bidragande orsak till detta tror vi kan vara just en osäkerhet kring i vilken 
utsträckning flit, närvaro, beteende och liknande betyder för betygsfrågan. Som Måhl 
(1998) påpekat så tror vi också att det därför är extra viktigt att läraren är noggrann 
med att redovisa vad betygen grundar sig i, både för sig själv och för eleven, för att på 
så sätt undvika denna problematik.  

Tydlighet med vilka mål och kriterier som ska uppnås i kurserna och vad som utgör 
grunderna för betygssättning är också något som sägs vara en ambition i det 
nuvarande betygssystemet (Carlgren, 2002; Måhl, 1998). I vår undersökning kan vi se 
att lärarna, enligt dem själva och i hög grad också enligt eleverna, går igenom mål och 
kriterier i relativt stor utsträckning men att detta stämmer in mer vid kursstart än vid 
enskilda uppgifter. Detta misstänker vi kan bero på att betygskriterier finns angivna 
inför kurser men att de vid uppgifter kräver mer jobb av läraren att formulera och 
konkretisera. Även om de svar vi erhållit antyder att lärarna jobbar med att tydliggöra 
mål och kriterier för sina elever vid kursstart och enskilda uppgifter kan det vara 
vanskligt att med exakthet precisera vad ett betyg grundas på. Detta då kriterierna 
hävdats vara för oprecisa för att lärarna ska kunna tydliggöra dem på ett 
tillfredsställande sätt (Anderson, 1999). En risk vi ser med bristande tydlighet i 
styrande direktiv är att det kan skapa en osäkerhet för lärarna vilket kan resultera i att 
större vikt fästs vid till exempel prov och skrivningar eftersom dessa kan upplevas ge 
en tydlig bild av vad eleverna kan och inte kan.  

Syftet med undersökningen var förutom att se till vilka uppfattningar elever och lärare 
har om betyg och betygssättning också att jämföra i vilken utsträckning 
respondenternas uppfattningar överrensstämde med varandra. Vid en jämförelse kan 
vi se att elevernas och lärarnas åsikter till stor del stämmer överens på de flesta av 
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frågorna. Ser vi till närvarons betydelse för slutbetyget kan vi dock sluta oss till att 
eleverna i högre grad anser detta vara av vikt för slutbetyget. En klart större andel 
elever har valt alternativen som pekar på att närvaron har stor, eller rent av 
avgörande, betydelse för slutbetyget. Majoriteten av lärarna har valt alternativen som 
anger att närvaron har ganska stor betydelse eller att det inte utgör någon skillnad i 
jämförelse med andra faktorer. På extremsidorna är det även fler elever som anger att 
närvaron har avgörande betydelse samtidigt som fler lärare än elever anser det inte ha 
någon betydelse alls. Vi frågar oss vad detta kan bero på. En tolkning som kan göras är 
att lärarna har större insikt i styrdokumenten där det uttryckligen står att endast 
elevens formella kunskap ska vara betygsgrundande. Därmed ska inte närvaro räknas 
in vid betygssättningen men samtidigt förmedlar säkerligen en hel del lärare till sina 
elever att just denna har en stor betydelse för kunskapsinhämtandet. En del av 
lärarrespondenterna poängterade dock att det mer var av indirekt betydelse i och med 
att kunskapsinhämtandet ofta sker under lektionstid.  

Störst skillnad mellan lärare och elever är det i frågan om betyg upplevs som något 
rättvist. Där befinner sig majoriteten av de respektive grupperna på motsatta sidor, 
eleverna ser betyg som rättvist medan lärarna inte anser detta vara sant. Det kan 
finnas flera olika sätt att tolka detta resultat. Till exempel kan det säkert påverka att 
dagens betygssystem är relativt öppet och att läraren har mycket frihet vad gäller 
utformandet av undervisningen och därmed också hur kriterierna ska uppnås. Även 
om vägen till målen kan se olika ut från lärare till lärare ska ändå en likvärdig 
bedömning göras och lärarna ska också vara tydliga med vad deras bedömningar 
grundas på. Betygsfrågan är som synes väldigt komplex och detta kan säkerligen 
resultera i en viss osäkerhet och press på lärarna. Med detta i åtanke är det kanske 
inte någon större överraskning att lärarna är tveksamma till om betyg kan anses vara 
något rättvist. En lärare påtalade också i en kommentar att det kändes som en omöjlig 
uppgift att täcka upp alla aspekter av en elevs kunskap och att lärare omedvetet kan 
agera orättvist då de inte är mer än människor. Glädjande nog för lärarna visar ändå 
denna undersökning att eleverna ur en rättviseaspekt känner sig nöjda.  

Trots att större delen av eleverna ansåg betyg vara rättvist är många av dem, liksom 
bland lärarna, av åsikten att fler betygssteg behövs. Funderingar om antalet 
betygssteg och behovet av fler var det klart vanligaste svaret på studiens öppna fråga 
om betyg. Värt att notera här är att lärarrespondenterna framförde dessa åsikter på en 
fråga om deras syn på det nuvarande betygssystemet och möjligheterna att tillämpa 
detta vid bedömning. Denna fråga fick inte eleverna. Deras önskan om fler betygssteg 
framfördes istället som svar på den gemensamma frågan om betyg behövs och i så fall 
varför, alltså ingen fråga som uttryckligen efterfrågade respondentens syn på antalet 
betygssteg. Trots detta har nästan hälften av de elever som besvarat den öppna frågan 
kommenterat just detta.  

Wikström (2007) anser att betygens olika syften anger riktning för vilket 
betygssystem som är mest passande att tillämpa. I vår undersökning framlade 
respondenterna tre funktioner som kan sägas motivera varför betyg behövs i dagens 
skola. Dessa var informationsfunktionen, urvalsfunktionen samt 
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motivationsfunktionen, det vill säga samma som Wikström pekar på. 
Informationsfunktionen och motivationsfunktionen är de som nämndes av båda 
respondentgrupper. Särskilt motivationsfaktorn fördes fram som en avgörande 
betydelse för betygens existens, detta på en av studiens öppna frågor. På det slutna 
påståendet om betyg upplevs som motiverande var det också en klar majoritet av 
elever (79 procent) och lärare(82 procent) som ansåg påståendet stämma helt eller 
ganska bra. Wikström skriver om motivationsfunktionen och hur denna kan ses som 
en ständig beståndsdel i betygen oavsett vilket betygssystem som tillämpas, detta i 
och med att betygens utfall alltid har betydelse för eleverna. Om 
motivationsfunktionen ses som den viktigaste anledningen till betygens existens 
skulle det, enligt oss, i praktiken inte spela någon roll vilket betygssystem som 
tillämpas. Men det bör beaktas att val av betygssystem i mycket stor utsträckning 
handlar om vilken kunskapsinriktning man vill att skolan ska sträva mot och vilken 
stämning och inställning i koppling till betyg som är eftersträvansvärt. I dagens skola 
vill man, vilket Wikström poängterar, motarbeta graderingen av elever då detta 
skapar en känsla av tävling och stress hos eleverna.  

Med ovanstående i åtanke är det intressant att lärarrespondenterna i vår 
undersökning förutom motivationsfunktionen ansåg urvalsfunktionen vara viktig. 
Detta kan ses i ljuset av det som Wikström skriver, det vill säga att urvalsfunktionen 
främst bör vara överordnat om det är ett relativt betygssystem som tillämpas. Dagens 
betygssystem i den svenska skolan är mål- och kunskapsrelaterat och fokuserar 
därmed på elevens kunskapsutveckling. I ett sådant system borde, enligt Wikström, 
informationsfunktionen ha större betydelse än urvalsfunktionen. 
Lärarrespondenternas kommentarer visar dock tendenser på att de inte delar den 
åsikten då den förre endast angavs av ett fåtal till skillnad från den senare som 
konstaterades som viktig av en större andel.  

7.2 Metoddiskussion  
Inför denna undersökning valde vi att använda oss av frågeformulär som 
datainsamlingsmetod. Något som kan vara problematiskt med frågeformulär, är 
enligt Denscombe (2000), att erhålla en acceptabel svarsfrekvens. Vi undrar om inte 
detta gäller särskilt mycket när respondenterna får möjlighet att besvara formulären 
under en längre tid. Så var fallet med lärarrespondenterna i vår undersökning, som 
fick tre veckor på sig att lämna in sina svar. Detta kan ha varit anledningen till ett 
relativt stort bortfall men då vi delade ut formulären till många lärare fick vi ändå in 
ett fullt tillräckligt antal svar. Kring elevernas bidrag uppstod aldrig något problem då 
vi var på plats under den tid eleverna skrev och lämnade in formulären. Kanske hade 
svarsfrekvensen ökat bland lärarna om vi gjort på ett liknande sätt där och till 
exempel delat ut frågeformulären under en konferens eller liknande och låtit dem 
besvara frågorna under denna tid. Ett sådant förfarande hade resulterat i att 
skrivsituationen varit likadan för både elever och lärare, det vill säga att formulären 
besvarades under ett kortare tidsspann och under mer kontrollerade former. 
Svarsfrekvensen bland eleverna visade att en sådan situation fungerade bättre då vi 
fick tillbaka 100 procent av frågeformulären i det fallet. 
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Vid undersökningar utifrån frågeformulär är det väldigt viktigt att vara noggrann vid 
själva konstruktionen av dessa. Det finns många olika aspekter som bör tas i 
beaktning. En faktor som är viktig att tänka på är hur många svarsalternativ som ska 
finnas i anslutning till de slutna frågorna, i de fall man använder sig av sådana. Enligt 
Stukát (2005) genererar flera svarsalternativ många gånger information som är mer 
nyanserad. Detta var en anledning till att vi använde oss av fem olika alternativ. En 
nackdel med ett sådant tillvägagångssätt är enligt Stukát att det mittersta neutrala 
alternativet kan erhålla stor svarsfrekvens då ett svar enligt detta alternativ gör att 
respondenten inte behöver ta någon ställning i frågan. När vi fick tillbaka svaren 
kunde vi dock se att så inte blivit fallet. Det neutrala alternativet var visserligen väl 
använt men det blev inget överslag på det, vilket gör att vi sluter oss till att fem 
alternativ fungerade väl i dessa frågeformulär.   

Något som skulle kunna ses som ett dilemma i undersökningen är dock att flera frågor 
är beroende av respondentens tolkning och uppfattning. Frågan om exempelvis 
närvarons betydelse för betygssättningen kan sägas bero på flera olika saker. En 
respondent kan vara av åsikten att närvaro i sig inte är betydelsefullt men att någon 
som inte är närvarande kan missa delar av undervisningen vilket i sin tur kan ha en 
betydelsefull inverkan på betygssättningen. För att komma tillrätta med denna 
problematik har respondenten på många frågor haft möjlighet att ge ytterligare 
kommentarer för att på så sätt förtydliga sina resonemang, något som också flera 
respondenter utnyttjat.  Denna möjlighet gavs dock inte i samband med de 
påståenden som respondenten skulle ta ställning till. Vi har i efterhand insett att det 
hade varit bra att ha kommentarer i anslutning även till dessa frågor istället för endast 
de första sju. Detta, tror vi, hade kunnat generera ett större djup till undersökningen 
och visat på mer precisa åsikter hos respondenterna. Den sista öppna frågan har dock 
i slutändan visat sig ge oss en hög grad av åsikter som i sin tur kan kopplas till de olika 
påståenden som respondenterna fick ta ställning till. Vi har även kunnat sluta oss till 
att inte alla frågor kunnat ge ett användbart svar och därmed har vi valt att bortse från 
dessa vid återgivningen av resultatet samt resultatanalysen. Till exempel ställde vi 
några extra frågor till lärarna men alla utom en av dessa har valts bort (se bilaga 1 och 
2). Det kan också påpekas att frågorna för elever och lärare i något fall såg en aning 
olika ut. I fråga 1 för lärarna löd exempelvis frågan ”Om din kurs innehåller nationella 
prov, hur stor betydelse har elevernas resultat där på slutbetygen” medan den för 
eleverna löd ”Hur stor betydelse har nationella prov för slutbetygen”.  

En annan problematik vi träffade på var att det förekom frågor där respondenterna 
inte svarade eller angav två svarsalternativ. I de fall där de angav två svarsalternativ 
räknade vi bort svaret helt och hållet i och med att vi inte kunde avgöra vilket 
alternativ som var respondentens intention att svara. I de fall där respondenterna valt 
att inte svara på frågor innebar detta ett visst bortfall, men detta skedde inte i någon 
stor utsträckning och var inget som vi ansåg avgörande för undersökningen då vi ändå 
fick en fullt acceptabel svarsfrekvens på samtliga frågor.  Vi kan heller inte veta av 
vilken anledning som respondenterna i fråga har undvikit att svara på 
frågan/frågorna.  
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Något som också bör beröras är att eftersom detta till viss del är en kvalitativ 
undersökning utifrån attityder innebär detta att vi måste tolka mycket av den data vi 
får in. Detta kan göra att resultatet i viss mån blir färgat av vår egen subjektiva 
tolkning. I och med att undersökningar utifrån frågeformulär inte innebär någon risk 
för intervjuareffekten eller påverkan av interpersonella faktorer, vilket kan hända vid 
intervjuer, anser vi ändock att vår undersökning kommer ifrån subjektiviteten i så hög 
grad som möjligt. I de fall där vi för fram egna tolkningar kopplar vi även till tidigare 
forskning och befäster på så sätt vårt resultat och slutsatser. Vi vill dock vara 
noggranna med att poängtera att vår undersökning inte ämnar visa på några resultat 
som kan sägas vara generella, vilket är en gemensam nämnare för just kvalitativa 
undersökningar eller undersökningar som kan anses vara småskaliga.  

Det är först när man utfört själva undersökningen som det kan sägas uppkomma 
tankar om vad som hade kunnat göras bättre eller på ett annorlunda sätt. Något som 
förmodligen hade gynnat studien hade varit att göra en så kallad pilotundersökning 
för att upptäcka eventuella brister i frågeformulären. Tyvärr utfördes ingen 
pilotundersökning i vårt fall på grund av tidsbrist. Detta är dock något vi i efterhand 
insett hade varit önskvärt. Vi har bland annat insett att undersökningen kunde nått ett 
mer nyanserat och djupare resultat om vi lagt till fler öppna frågor, till exempel vad 
gäller lärare och elevers uppfattning om betygskriteriernas utformning. Men å andra 
sidan hade detta gjort att frågeformuläret blivit alldeles för långt och ett tidskrävande 
frågeformulär, tror vi, skulle ha kunnat dra ner svarsfrekvensen ytterligare.  

Vi har i denna studie efterfrågat elevers och lärares uppfattningar om betyg och vad 
som ligger till grund för betygssättningen i rådande betygssystem och dessutom 
jämfört gruppernas åsikter. Respondenterna har tyckt till om av oss givna faktorer och 
deras betydelse för betyget men även fritt fått formulera vad de anser utgöra grund för 
betygssättning. Vi kan sluta oss till att det finns många faktorer som påverkar vilket 
betyg en elev erhåller, varav somliga, enligt gällande styrdokument, inte ska tas i 
beaktning av lärare. Att med exakthet precisera vad ett betyg grundas på är i princip 
omöjligt. Möjligen kan en studie baserad på observationer av en grupp lärares 
betygsarbete och intervjuer med dessa lärare komma närmare svaret på den frågan. 
Någon absolut sanning lär dock aldrig uppnås då arbetet utförs av unika individer och 
föregås av inre processer som är svåra att bringa klarhet i. 

 

8. Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan vi se att motivationen är den största och mest centrala 
funktionen som tillskrivs betygen bland båda våra respondentgrupper. Båda grupper 
vill ha också kvar betyg men en återkommande åsikt är att dagens system borde 
utökas med fler betygssteg. Motiveringen bakom den åsikten är oftast att fler steg 
skulle vara mer rättvist för eleverna. 

Flera olika aspekter kan sägas ligga till grund för betygen, enligt respondenterna. 
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Däribland faktorer, som inte ska tas i beaktning enligt de direktiv som finns i rådande 
styrdokument. Exempel på sådana är närvaro, lektionsflit samt beteende. Den i 
huvudsak största faktorn som ansågs ligga till grund för betygen var prov. I vilken 
utsträckning prov och andra faktorer i praktiken påverkar betygen är dock inget som 
går att besvara med denna undersökning. 

Största skillnaden vid en jämförelse mellan respondentgruppernas uppfattningar om 
betygen fann vi vara rättviseaspekten. Majoriteten av eleverna uppfattade betyg som 
något rättvist medan lärarmajoriteten var av motsatt uppfattning. I övrigt var 
tendensen den att de båda grupperna överlag hade likartade uppfattningar om de 
flesta frågorna i undersökningen. Närvaron uppfattades av eleverna ha något större 
betydelse än av lärarna och eleverna stämde inte in i fullt lika hög grad som lärarna i 
påståendet om att betygskriterier noggrant belystes innan provuppgifter.  

 

9. Framåtblickar 
Skolverket jobbar idag på regeringsuppdrag med att införa en rad förändringar i 
grundskolans och gymnasiets kursplaner. Där ingår bland annat en utökning av 
betygsstegen men även fler och tydligare kriterier som är tänkta att införas under år 
2011. Om vi blickar framåt skulle det vara intressant att se hur ett nytt betygssystem, 
som fortfarande ska vara mål- och kunskapsrelaterat men med fler steg, skulle 
uppfattas av elever och lärare. Det skulle också vara av intresse att se hur lärare skulle 
uppleva det att jobba med fler steg att konkretisera och ta ställning till, och om deras 
uppdrag i och med detta skulle underlättas eller tvärtom försvåras.  
 
Även om kunskap är tänkt att vara den största moroten i dagens betygssystem har vi 
sett tendenser i denna undersökning att det är betygen i sig snarare än kunskapen 
som är central för eleverna. En av eleverna i vår undersökning tillskriver betygen en 
direkt avgörande roll. ”…Man går i skolan och får betyg för att kunna få jobb och 
rekommendationer. Det behövs för att allt ska fungera. Även en del av 
lärarkommentarerna indikerar på detta och många för fram motivationsfaktorn som 
en avgörande betydelse för betygens existens. I anslutning till detta frågar vi oss om 
och hur en betygslös skola skulle kunna fungera. Om betygens främsta funktion är att 
agera morot och piska kan man krasst se det som att en betygslös skola inte skulle 
fungera i praktiken. Vi vill hävda att människan ofta fungerar på så sätt att vi kräver 
incitament för utveckling och ansträngning. Det är inte alltid lätt att se nyttan med 
kunskapen och utan betygen kan det säkerligen bli svårt att hitta dessa incitament, 
vilket elevkommentaren indikerar på. Motivationsfunktionen i betygen kommer om 
så är fallet alltid vara dominerande.  
 
En annan fråga som uppkommit i och med denna undersökning är hur personligheten 
kan inverka på bedömning och betygssättning. Förr i tiden existerade det betyg i 
ordning och uppförande, vilket avskaffades under 1970. Det faktum att personlighet 
till viss del än idag kan spela in i lärares bedömning kan ses som en rest från detta 
system. Det kan på så sätt ses som att man fortfarande försöker kontrollera elevers 
beteende genom betygen som piska trots att det går emot styrdokumentens direktiv. 
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Därmed skulle det vara intressant att vidare undersöka lärares inställning gentemot 
återinförande av betyg av elevers ordning och uppförande. 
 
Likvärdig bedömning är ett svårdefinierat begrepp och också något som är svårt att få 
till att fungera i praktiken. Vi tror ändå att större fokus på betyg och bedömning i 
lärarutbildningen skulle ge ökad medvetenhet om komplexiteten i betygsarbetet och 
också att detta skulle kunna minska eventuella olikheter i lärares betygsarbete. Endast 
på detta sätt kan skolan i praktiken närma sig den likvärdiga bedömning som 
eftersträvas i teorin.   
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Bilaga 1 

 

 

   

 

Hej! 

Vi heter Annica Wilson och Jesper Malm och vi studerar på Lärarprogrammet på 
Mälardalens högskola. Under denna termin kommer vi att genomföra en 
undersökning som en del av vårt examensarbete på avancerad nivå inom ämnet 
pedagogik. Vår förhoppning är att just Du har möjlighet att vara med i denna 
undersökning.  

Syftet med undersökningen är att fokusera på hur du som lärare ser på tillämpandet 
av det nuvarande betygssystemet och olika faktorer som spelar in vid bedömning. 
Som en jämförelse kommer vi även undersöka vilka attityder elever har till 
betygssystemet och på så sätt se om och i så fall hur lärare och elevers attityder 
stämmer överens eller skiljer sig åt. Undersökningen kommer att ske på två olika 
skolor i Västmanland och fokusera på lärare med utbildning mot senare år samt 
gymnasieelever.  

Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av frågeformulär och frågorna är 
semistrukturerade, det vill säga en kombination av öppna och slutna frågor med 
flervalsalternativ. Frågeformulären kommer att vara anonyma. Det är alltså ingen 
annan än vi som kommer att läsa svaren och då undersökningen är slutförd kommer 
dessa att förstöras. Det kommer heller inte gå att se vem som har svarat vad i det 
slutgiltiga resultatet. 

Du har som deltagare i studien även möjlighet att avbryta din medverkan. Detta bör 
dock meddelas till oss så snabbt som möjligt. Deltagandet är frivilligt men vi vore 
ytterst tacksamma om ni ville hjälpa oss genom att besvara frågorna. 

Svaren bör lämnas in till oss personligen eller via våra handledares fack så snart som 
möjligt eller senast fredagen den 16 oktober. 

 

Tack på förhand! 

Annica Wilson och Jesper Malm 

Mail, Annica: awn05003@student.mdh.se 

Jesper: jmm05001@student.mdh.se 
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1. Om din kurs innehåller nationella prov, hur stor betydelse har 

elevernas resultat där på slutbetygen?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Hur stor betydelse har övriga provresultat för slutbetygen?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Hur stor betydelse har skriftliga arbeten för slutbetygen?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4. Hur stor betydelse har grupparbeten för slutbetygen?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Hur stor betydelse har muntliga framträdanden för slutbetygen? 

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Hur stor betydelse har arbetsinsatsen under lektionerna för 

slutbetygen? 

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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7. Hur stor betydelse har närvaron för slutbetygen? 

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Finns det andra faktorer som spelar roll för vilket betyg eleverna får?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

9. Hur väl stämmer följande påståenden in med dina åsikter?  

a) Jag upplever betyg som något rättvist 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

b) Jag upplever betyg som något som är motiverande för eleverna 

 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 
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       □                 □                     □            □                      □ 

c) Jag upplever betyg som något som är stressande för eleverna 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

d) Jag upplever att betyg är något som bedömer elevernas individuella kunskaper och 
att dessa inte jämförs med deras klasskamraters 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

e) Jag upplever att det betygssystem som används idag på ett bra sätt speglar 
elevernas kunskaper 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

f) Jag går noggrant igenom betygskriterier och mål för respektive kurs 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

g) Jag går noggrant igenom betygskriterier och mål inför provuppgifter 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

h) Betygsättningen kan ses som något objektivt och kunskap som något mätbart. 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 
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       □                 □                     □            □                      □ 

 

i) Jag upplever betygskriterierna som ett stöd när jag utformar prov 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

10. Anser du att betygsättning skall ske i dagens skola och i så fall varför? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

11. Vad tycker du om det nuvarande betygssystemet och möjligheterna att 

tillämpa detta vid bedömning? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Hej! 

 

Vi heter Annica Wilson och Jesper Malm och vi studerar på Lärarprogrammet på 
Mälardalens högskola. Under denna termin kommer vi att genomföra en 
undersökning som en del av vårt examensarbete på avancerad nivå inom ämnet 
pedagogik. Vår förhoppning är att just Du har möjlighet att vara med i denna 
undersökning.  

Syftet med undersökningen är att fokusera på hur du som elev ser på tillämpandet av 
det nuvarande betygssystemet och olika faktorer som spelar in vid bedömning. Som 
en jämförelse kommer vi även undersöka vilka attityder lärare har till betygssystemet 
och på så sätt se om och i så fall hur lärare och elevers attityder stämmer överens eller 
skiljer sig åt. Undersökningen kommer att ske på två olika skolor i Västmanland och 
fokusera på lärare med utbildning mot senare år samt gymnasieelever.  

Vi vill nu att du svarar på ett frågeformulär. Ett formulär som kommer att vara 
anonymt. Det är alltså ingen annan än vi som kommer att läsa svaren och då 
undersökningen är slutförd kommer dessa att förstöras. Det kommer heller inte gå att 
se vem som har svarat vad i det slutgiltiga resultatet. 

Du har som deltagare i studien även möjlighet att avbryta din medverkan. Detta bör 
dock meddelas till oss så snabbt som möjligt. Deltagandet är frivilligt men vi vore 
mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss genom att besvara frågorna. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Annica Wilson och Jesper Malm 
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1. Hur stor betydelse har resultatet på nationella prov på slutbetyget?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Hur stor betydelse har övriga provresultat för slutbetygen?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Hur stor betydelse har skriftliga arbeten för slutbetygen?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4. Hur stor betydelse har grupparbeten för slutbetygen?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Ev. Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Hur stor betydelse har muntliga framträdanden för slutbetygen?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Hur stor betydelse har arbetsinsatsen under lektionerna för 

slutbetyget?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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7. Hur stor betydelse har närvaron i skolan för slutbetyget?  

Avgörande betydelse      Ganska stor       Ingen skillnad från          Ganska liten             Ingen betydelse 

                                               betydelse            andra faktorer                  betydelse   

       □                 □                     □            □                      □ 

Kommentar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Finns det andra faktorer som spelar roll för vilket betyg du får?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Hur väl stämmer följande påståenden in med dina åsikter?  

a) Jag upplever betyg som något som är rättvist 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

b) Jag upplever betyg som något som är motiverande 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

c) Jag upplever betyg som något som är stressande 
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Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

d) Jag upplever att betyg är något som bedömer mina kunskaper och att jag inte 

jämförs med mina klasskamrater 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

e) Jag upplever att det betygssystem som används idag på ett bra sätt speglar mina 

kunskaper 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

f) Jag upplever att läraren noggrant går igenom betygskriterier och mål för respektive 
kurs 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 

 

g) Jag upplever att läraren noggrant går igenom betygskriterier och mål inför 
provuppgifter 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra       Neutral       Stämmer mindre bra   Stämmer inte alls 

       □                 □                     □            □                      □ 
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10. Anser du att betygsättning skall ske i dagens skola och i så fall varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


