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Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad gymnasielärare och gymnasieelever på 

en skola i Mellansverige har för åsikter om betygets funktion. Studien utfördes med 

två gymnasielärare och två gymnasieklasser som informanter. Med lärarna utfördes 

intervjuer medan enkäter delades ut till eleverna. Eleverna i studien gick i en klass 

som lärarna undervisade i. Resultatet visar att många, men positiva, åsikter finns om 

vad betygets funktion är. Stöd för dessa funktioner finns att hitta i tidigare forskning 

kring ämnet. Lärarna i studien visade sig i huvuddrag ha likartade åsikter kring 

betygets funktion och hur dessa funktioner uppfylls. Eleverna i studien hade till 

största del samma uppfattningar som lärarna. Motivationsmässigt visade det sig att 

majoriteten ansåg betyget som sporrande. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Betyg, betygets funktion, åsikter kring betyg, gymnasiet.   
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1 Inledning 

I dagens samhälle blir det allt viktigare att vidareutbilda sig. Vikten av att ha en 

eftergymnasial utbildning ses inte längre som ett plus utan ses snarare som ett 

måste. För att få en plats på den utbildning man vill gå på krävs ett högt betyg, 

inte minst på de mest eftertraktade utbildningarna. Detta gymnasiala betyg kan 

då komma vara den avgörande faktorn för ifall du kommer in på den önskade 

utbildningen, och senare för ditt framtida liv. Det betyg du således får kan vara 

viktigare än man som gymnasielever inser. Betyget i sig är ett ständigt hett 

debattämne i dagens samhälle, starka åsikter för och emot betyget finns. Men 

hur känner egentligen de som drabbas av betyget mest? 

Lärare och elever är de som berörs mest av betyget då de jobbar med respektive 

kämpar för att få betyget. Därför är det av värde att veta vad dessa individer 

anser om betyget. Känner lärarna att betyget bidrar med en positiv eller negativ 

faktor i deras arbete? Hur känner eleverna kring detta? Kan eventuella 

skillnader eller likheter finnas? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur två gymnasielärare 

respektive två gymnasieklasser uppfattar betyget. Studiens syfte är även att ta 

reda på vilka skillnader och likheter som finns kring lärarna emellan men även 

mellan lärare och elever. 
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1.2 Frågeställning 

 

 Vad anser gymnasieelever att betygs funktion är och vad tycker de om 

betyg?  

 Vad anser gymnasielärare att betygets funktion är och vad tycker de om 

betyg? 

 Hur skiljer sig lärarnas och elevernas uppfattningar?  

 

2 Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer tidigare och relevant forskning kring ämnet att beröras.  

 

2.1 Betygets historia 

Sedan ca 1500-talet har betyg funnits, skriver Carlgren (2002). Det var då till för att 

motivera och sporra eleverna. Betyg har sedan 40-talet varit förknippade med högre 

studier, skriver Håkan Andersson (1999). Andersson menar att betyg har haft en 

urvalsfunktion där man kunnat välja vem som passar bäst in på diverse högre studier. 

Ett urvalsinstrument är huvudsyftet med betyg, enligt Andersson (1999). Han menar 

dock att detta ursprungliga syfte är något som blir mindre synbart. I gy11 (2011) står 

det: ”Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de 

nationella kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för 

gymnasiearbetet.” (s.14). 

Forsberg & Lindberg (2010) skriver att bedömning av kunskap har funnits länge men 

dess karaktär har förändrats med tiden. Skolan som institution har haft i uppdrag att 

förmedla kunskap men även att visa vad och vilken form av kunskap som uppnåtts av 

elever. Det är denna funktion betyget har – att fungera certifikat på uppnådd 

kunskap. Lundahl (2006) skriver att betyget genomgått många förändringar. På 60-

talet kom en betygsreform som skulle lägga mätfunktionen åt sidan för 

kunskapsutvecklande. Han skriver även att betygets karaktär fick en koppling till 



 

8 

 

skolans förvaltning och styrning på 90-talet. Detta ledde till att skolan blev den 

resultat- och målstyrda institution man tidigare försökt undgå.  

Med läroplanen gy11,kom 2011 ändrades betygssystemet till ett A-F system där A är 

högst och F underkänt. Anledningen för det nya systemet är bland annat att man nu 

har sex grader att välja mellan istället för det tidigare fyra. Enligt Skolverkets rapport 

(2012) medför detta ett mer exakt betyg och därmed lättare betygsättning för lärare.  

 

2.2 Kunskap 

Inom skolväsendet är det kunskap som ligger i fokus för bedömning. Kunskap är det 

som diskuteras och anses vara skolansuppdrag att förmedla. Men vad kunskap 

egentligen är kan vara svårare att definiera. 

Bernt Gustavsson (2002) skriver att kunskap är ett begrepp som funnits lika 

länge som människan har funnits. Kunskap som förmåga är något som speglas 

av samhällets bild på begreppet, vad kunskap är och vilken kunskap som 

värderas. Han påpekar dock att detta inte är fallet i större delen av skolans 

historia. Skolans uppfattning av kunskap har varit oreflekterad då den har 

ansetts vara självklar, menar Gustavsson. Det är vid 1970-talet detta ändras och 

inte först 1992 som begreppet revideras i läroplanen. Det är då de fyra formerna 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet kommer till läroplanen. De fyra 

begreppen förklaras som följande enligt Gustavsson (2002): 

• faktakunskap som information, regler och konventioner, utan åtskillnad mellan ytlig 

och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 

• förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå är att 

uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 

• färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det. 

• förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension i en 

kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i 

bedömningar. s.23-4 

Dessa fyra former är enligt Gustavsson förankrade i modern forskning i området. 



 

9 

 

 

2.3 Vad är betyg? 

I läroplanen för gymnasiet (2011) står det att betyg ska spegla de kunskaper 

eleven har inom ett visst ämne: ”Betyget uttrycker i vilken utsträckning den 

enskilda eleven har uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns för varje kurs 

respektive målen för gymnasiearbetet.” (s.14). Enligt gy11 ska läraren då vid 

betygsättning använda sig av samtlig information kring eleven, även kunskap 

som fåtts utanför undervisningen, för att sedan jämföra detta med de nationella 

kunskapskraven för varje enskild kurs. Läraren ska vid betygssättning ha: 

• fortlöpande gett varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i 

studierna, 

• samverkat med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och 

kunskapsutveckling, och 

• redovisat för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. (gy11, 2011, s15) 

Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz (2014) menar att betyget är av summativ 

karaktär och sammanfattar en elevs kunskap vid en viss tidpunkt. Denna 

betygsättning sker då av en kurs i anslutning till att kursen avslutas.  

Utöver den kunskapsspeglande funktionen är betyget ett urvalsverktyg i 

Sverige, menar Lundahl m.fl. (2014). Betyget som urvalsverktyg är väldigt 

ovanlig och påverkar betygets karaktär. Författarna menar att betyg som även 

används på detta sätt blir av karaktären high-stake. När betyget används för att 

söka till högre studier blir konsekvenserna större och räknas då som high-stake. 

Nordgren, Odenstad & Samuelsson (2012) tillskriver urvalsfunktionen som 

betygets grundfunktion. Betyg fungerar i denna mening som ett underlag för att 

söka sig in på högre studier, så som gymnasium, högskola och universitet. 

Cillier, Schuwirth, Adendorff, Herman & van der Vleuten (2010) utförde en studie där 

de jämförde två arter av betyget, den ena med konsekvenser liknande high-stake och 

den andra utan konsekvenser. Deras studie visade att desto större och allvarligare 

konsekvenser betyget hade desto mer påverkades eleverna. Vad som påverkades, 
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både negativt och positivt, var bland annat inlärningen, självkänslan samt 

motivationen. Cillier m.fl. (2010) ansåg att när betyg fungerade som urval, high-

stake, ledde det till att elever blev stressade och anpassade sitt lärande för att klara 

kursen. Ett annat resultat för effekten av betyg med hög konsekvens har Figlio & 

Lucas (2004) efter en undersökning av 7000 studenter. Deras studie visade att elever 

med högsjälvkänsla gagnades av high-stake betyg medan elever med låg självkänsla 

kunde göra det till en viss del beroende på omständigheter, så som klassrumsmiljö 

och lärarens engagemang.  

Nordgren m.fl. (2012) anser att betygets informationsfunktion används för att 

få kunskap om hur framtida lärande ska ske. Denna del av betyget ger 

upplysning till elev och lärare om var eleven ligger kunskapsmässigt, menar de. 

Informationen används sedan för att korrigera framtida undervisning ifall den 

inte är tillfredsställande. Denna funktion kan även användas ifall eleven byter 

skola eller lärare. Hattie & Timperley (2007) anser att information är vital när 

det kommer till att motivera eleverna. När eleverna vet hur de ligger till, vad 

som ska göras och varför så presterar eleven bäst, menar författarna. De 

påpekar även att en överensstämmande bild kring informationsfunktionen 

mellan lärare och elever är gynnsam för elevens prestation.  

Utöver dessa funktioner skriver Nordgren m.fl. (2012) om kontrollfunktionen, 

motivationsfunktionen och disciplineringsfunktionen. Kontrollfunktionen är 

när man använder betyget för att jämföra skolor med varandra men även för att 

sedan se ifall skolor följer sina mål. Motivationsfunktionen kan uppfylla två 

funktioner: motiverande eller varnande. Disciplineringsfunktionen är den 

produkt som betygsättning medför och skapar en maktrelation mellan lärare 

och elev (Nordgren m.fl., 2012).  

Korp (2011) använder begreppen reliabilitet och validitet för att säkerställa kvalitet i 

kunskapsbedömning. Reliabilitet handlar om mätsäkerhet, skulle man få samma 

resultat om man gjorde om ett prov igen? Skulle resultatet bli detsamma om provet 

utfördes av en annan bedömare? Validitet handlar om man mäter den 

kunskap/förmåga man avser. Validitet påverkas av flera faktorer såsom; elevers 

motivation, elevers förmåga att visa upp sin kunskap, t.ex. vid läs- och skriv-
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svårigheter, hur avgränsat och tydligt är provet samt om det finns tydliga 

fördefinierade bedömningskriterier (Korp, 2011).  

Tomas Englund (1992) är kritiskt mot det gemensamma betygssystemet som finns i 

både de praktiska, yrkes, och de teoretiska, studieförberedande, utbildningarna. Han 

anser att en elev som går ett yrkesprogram inte har samma nytta av eller ambitioner 

för vissa ämnen, så som svenska, engelska, som de elever som går ett 

högskoleförberedande program.  

 

2.3.1 Formativ bedömning och feedback 

Nordgren m.fl. (2012) skriver om hur betyget ses som en motpol mot det formativa 

uppdraget skolan har. Detta på grund av betygets oerhörda summativa karaktär. En 

annan sida av bedömning är den formativa bedömning som är aktuell i dagens 

debatter. John Hattie (2012) skriver om formativ bedömning som ett lämpligare 

alternativ till betygsgrundande test och prover. Han menar att elever ofta vet hur och 

vad som kommer till prov vilket inte utvecklar deras lärande lika mycket som 

formativ bedömning bidrar med. Lundahl m.fl. (2014) skriver att återkopplingen i 

samband med uppgifter är viktigt. De skiljer dock på positiv och negativ återkoppling. 

Positiv feedback ger ett positivt resultat medan det negativa leder till ett negativt 

resultat. Även i skolverkets rapport om betyg (2012) kan vi läsa om en formativ 

karaktär:  

Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. 

När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl 

integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. Skolverket, 

2012, s.4. 

 

Informationsfunktionen av betyget är viktig för dess återkopplande del, 

formativ bedömning, menar Hattie & Timperley (2007). De menar att den 

återkopplande delen är väsentlig för elevens motivation. Lundahl m.fl. (2014) 

skriver också vikten av den formativa bedömningen och återkoppling. De anser 

att enbart summativ bedömning inte har samma positiva effekt som när 
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återkoppling sker. Per Måhl (2005) skriver, i Pedagogiska Magasinet nr 2 2005, 

att betygsättning på varje enskild uppgift och prov gynnar elever. Detta i form 

av formativ bedömning vilket då anses vara något elever både vill och utvecklas 

enligt. Det underlättar även för läraren att ha en mer genomgående bas att sätta 

betyg efter, anser han.  

Skolverket (2012) skriver att eleverna enligt läroplanen ska ges förutsättningar att 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Ur ett bedömningsperspektiv 

betyder det att det är viktigt att lärarna fortlöpande analyserar elevernas 

kunskapsutveckling under hela kursen och inte enbart vid något enstaka tillfälle. 

Kontinuerlig återkoppling och feedback ska ges. Eleverna ska vara införstådda med 

när och hur läraren tänker följa upp deras kunskaper och vad som fokuseras vid olika 

tillfällen. Likaså bör eleverna uppmärksammas på att bedömningarna ända fram till 

att kursbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling (Skolverket, 2012).  

 

2.4 Motivation  

Motivation och engagemang är två av grundfaktorerna enlig Olga Dysthe (2003) för 

en god lärandemiljö. Det är därför av värde att se hur betyg påverkar elevers 

motivation. I denna studie är det betyg av high-stake som är av värde och kommer 

därför att utgå från studier som undersöker detta. 

Håkan Jenner (2004) skriver om yttre och inre motivation och hur det påverkar 

elevers sätt att se på viljan att lära. Varje elev har sin egen målsträvan där bland annat 

betyg och intellektuell tillfredsställelse är två mål. Han skiljer på yttre och inre 

motivation där betyg hör till yttre medan känslan av att utvecklas hör till det inre. En 

elev som värderar höga betyg över kunskap har då en benägenhet att lära sig de koder 

som finns i skolan för att gå ett högt betyg snarare än att lära sig beständig kunskap 

samt intellektuell tillfredsställelse. Vad man som individ prioriterar måste dock inte 

vara renodlat utan tenderar snarare att luta åt ett håll, menar Jenner (2004, s.42).  

Jenner (2004) menar att efter att ett mål är satt så kan man antingen lyckas eller 

misslyckas med att uppnå det uppsatta målet, betyg i detta fall. Harlen m.fl. (2012) 
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menar att man kan se en korrelation mellan elever med höga betyg och hög 

självkänsla och visa versa. Jenner menar här att elevens personlighet är den 

avgörande faktor för hur eleven går till väga efter utfört mål. Uppnås uppsatt betyg 

kommer en elev med hög självkänsla vilja sträva högre med nästa mål medan en elev 

med låg självkänsla kommer anse målet uppnått och sedan fokusera på något annat. 

Kommer målen å andra sidan inte att uppnås kommer personen med högsjälvkänsla 

att sporras och försöka satsa ännu mer för att uppnå det satta målet medan en person 

med låg självkänsla kommer att få sänkt självförtroende och tappa motivationen till 

att försöka igen (Jenner, 2004,). Harlen m.fl. (2012) skriver att man tydligt kan se att 

betyg, och dess summativa karaktär, som en positiv kraft för de med självkänsla 

medan den fungerar negativt på elever med låg självkänsla. De menar även att elever 

med låg självkänsla lätt hamnar i en ond cirkel där ett ouppnått betyg leder till 

försämrad självkänsla. När det kommer till att motivera eleverna är därför läraren 

den faktor som är viktigast för de med låg självkänsla medan de med hög istället har 

betyget som en viktig faktor.  

 

3 Metod & material 

Under detta kapitel kommer valet av datainsamlingsmetod, genomförande och 

metoder att redovisas och motiveras. 

 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

I denna studie valde jag att använda mig av både en kvalitativ och en kvantitativ 

studie. Stukát (2011) skriver att en kvalitativ studie lägger vikten på helheten och 

djupet snarare än summan av delarna. Man vill med den kvalitativa studien inte 

generalisera. Exempel på kvalitativa studier är bland annat intervjuer med öppna 

frågor vilket jag använde mig av i informationsinhämtningen av lärarna. Den 

kvantitativa studien består istället av att få en generell bild av ett antagande, menar 

Stukát (2011). Jag ansåg att både en kvalitativ och en kvantitativ studie skulle 

komplettera varandra och svara på forskningsfrågorna mer precist och uppvägde 
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varandras nackdelar. Valet av att ha en kvalitativ studie med lärarna var för att de har 

mer erfarenhet kring betyget och hade mer insikt i ämnet medan eleverna väntades 

ha kortare, men valida, svar. Även resurser och tid spelade in på valet av studier. 

Frågorna som ställdes i både intervjuer och enkäter skrevs efter litteraturläsningen. 

Detta gav mig, som informationsinsamlare, mer insikt i ämnet och korrekta frågor för 

att få ut den information som eftersöktes. Val av undersökningsgrupp baserades 

främst på att informationen skulle bli så tillförlitlig som möjligt. Till intervjuerna 

valdes två gymnasielärare som ansågs representera urvalet: en svensklärare med ca 

10 års erfarenhet och en engelsklärare med 7 års erfarenhet. Svenskläraren, som jag 

valt att benämna Kalle, har arbetat på tre skolor totalt och är lärare för en av 

klasserna i studien. Engelskläraren, som jag valt benämna Lisa, har arbetat på två 

skolor och är lärare för den andra klassen i studien.  

Frågorna i intervjuerna bestod av två huvudfrågor vilka ansågs vara relevanta för att 

besvara forskningsfrågorna. Dessa basfrågor var: Vad anser du att betygets funktion 

är? och Vad anser du om betyget och dess funktion? Eventuella följdfrågor ställdes 

ifall jag ansåg att svaret behövde utvecklas.  

Enkätfrågorna bestod av sex stycken öppnafrågor som ansågs vara lämpliga. Enligt 

Stukát (2011) bör man dela upp enkätsvaren efter önskade grupper baserade på 

faktorer så som: kön, bakgrund och ålder men eftersom detta inte var av väsentligt 

värde valde jag att kategorisera samtliga informanter under samma grupp. Eftersom 

gruppen var till storleken förhållandevis liten bedömdes det att öppna frågor skulle 

fungera bäst. Öppna frågor ger informanterna ett större svars spektrum som inte 

begränsar valet av svar, enligt Stukát (2011). Fråga 1 i enkäten valdes för att veta 

vilken funktion betyget uppfyllde enligt eleverna. Frågorna 2-6 är utformade för att ta 

reda på elevernas åsikter kring betyget och dess funktion.  

 

3.2 Urval 

Valet av informanter valdes efter tillgänglighet. Tid och åtkomst spelade stora 

faktorer av valet. Båda lärarna var anställda på samma skola. Jag hade sedan 
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tidigare god kontakt med båda lärarna när de tillfrågades att delta i 

undersökningen. Båda lärarna hade tillräckligt med tid och erfarenhet inom 

yrket för att delta i studien och valdes efter detta. Samtliga elever i 

undersökning gick i en av klasserna där deltagande lärare undervisade. Detta 

medförde att svaren gav mer relevans för ett jämförande. Både klasserna bestod 

av 30 elever vardera. Samtliga elever i klasserna deltog och verkade förstå 

frågorna. 

Elever från årskurs 3 valdes då jag bedömde att de hade mer erfarenhet av betyg och 

därför hade både mer erfarenhet och bredare åsikter kring ämnet. Åldern var en 

faktor som underlättade undersökningens etiska perspektiv då samtliga deltagare 

följaktligen var myndig för att undgå målsmans medhållande.  

 

3.3 Genomförande 

Till denna studie har Uppsatsens inre liv av Olle Tivineius och Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap (Staffan Stukát (2011) använts för 

formalia, struktur och utförande.  

Före intervjuer och enkäter sammanställdes tidigare forskning. Detta för att få en 

större bas kring ämnet så att frågorna i studien blev mer precisa. För att hitta lämplig 

litteratur läste jag även tidigare uppsatser kring liknande ämnen.  

Trots att enkätfrågorna var planerade före intervjufrågorna utfördes intervjuerna 

dessförinnan. Intervjufrågorna bestod av två större basfrågor som sedan kunde 

utvecklas till följdfrågor ifall så önskades. Dessa basfrågor var: Vad anser du att 

betygets funktion är? och Vad anser du om betyget och dess funktion? Den första 

basfrågan uppfyllde sitt syfte väldigt väl då svaren av båda lärarna var både fylliga och 

önskvärda. Även fråga två uppfyllde mina förväntningar. Utdelningen av enkäterna 

ägde rum samma dag som intervjuerna.  
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3.4 Analysmetod och tillförlitlighet 

Resultaten från intervjuerna presenterades och analyserades efter 

litteraturforskningen och kapitlet: tidigare forskning. Citaten som valdes från 

intervjuerna ansågs vara de som tillförde ett mer precist svar för att informanternas 

åsikter skulle blir mer tillförlitliga och bättre förklarade. Intervjuerna skrevs ner för 

hand samt spelades in under tiden de utfördes. För att samtliga svar ska spegla 

lärarnas åsikter så nära som möjligt har deras citat skrivits ner så ordagrant som 

möjligt. Svaren från lärarna har emellertid korrigerats för läsbarhetensskull. 

Enkätsvaren har presenterats och placerats efter kategorier som motsvarat generella 

drag i överensstämmelse med tidigare forskning. Citat har valts ut för att visa den 

generella bilden av hur svaren kategoriserades. Fråga 1 kunde innehålla ett svar som 

kunde placeras under fler kategorier och delades därför upp och räknades in i fler än 

ett svar. Enkätfråga 2 delades upp i tre kategorier som ansågs spegla svaren på ett 

objektivt och tillförlitligast med stöd av citat från svaren.  

Objektivitet har eftersträvats under hela studien för att öka tillförlitligheten. Valet av 

informanter, analysgrund och presenterande av information har valts för att denna 

objektivitet ska kunna framträda. Stukát (2011) skriver att det inte är mängden 

information som är intressant utan förmågan att presentera och belysa urvalet och 

sätta det i rätt sammanhang med frågeställningen.  

 

3.5 Begreppsförklaringar  

Kunskap som begrepp är svårt att definiera. I denna uppsats har läroplanens 

definition använts. Den beskriver att kunskap kommer i fyra former – fakta, 

förståelse, färdighet och förtroende. Dessa fyra former samspelar med varandra 

och ska enskilt få lika mycket utrymme i undervisningen (gy11, 2011, s.8). 

Betyg är det intyg, A-F, som sätts efter avslutad kurs. Detta betyg ska enligt 

läroplanen (2011) spegla den kunskapsnivå eleven besitter efter avslutad kurs.  

Bedömning syftar på betyg. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Denna uppsats kommer innehålla data från enkäter och intervjuer. För att uppsatsen 

då ska hålla god kvalitet och skydda samtliga informanters integritet kommer därför 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav följas.  

Dessa fyra forskningsetiska kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom 

att samtliga informanter upplystes om syftet med undersökning och vad de deltog i. 

De blev även upplysta om att de när som helst kunde dra sig ur studien och att den 

data de bidragit med skulle förstöras. Samtyckeskravet uppfylldes efter att 

informanterna blivit upplysta om kraven och efter det valt att ge sitt samtycke. 

Samtliga informanter i denna studie var över 15 år och behövde därför inte sin 

målsmans medgivande. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att samtliga namn, 

skolor och informanter, kom att vara fingerade när de väl publicerades i uppsatsen. 

Deras deltagande kan därför inte spåras. Nyttjandekravet uppfylldes på så sätt att 

informanterna blev medvetna om att samtlig data enbart skulle användas för det syfte 

de blev upplysta om.  

 

4 Resultat & analys 

Under detta kapitel kommer resultat från intervjuer med två lärare och elevenkäter 

att presenteras och analyseras. 

 

4.1 Lärarintervjuer 

Under avsnittet nedan kommer intervjuer med gymnasielärarna presenteras och 

analyseras. 
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4.1.1 Betygets funktion 

Den första frågan som ställdes var: Vad anser du att betygets funktion är? På frågan 

svarade Kalle att han först och främst såg på betyget som något som visar vilken 

kunskapsnivå eleven uppnått inom ämnet som betyget är satt i. Med kunskap menade 

han de mål som ämnesplanen yrkade. ”Ämnesplanernas mål är självklart 

tolkningsbara men jag tror, och hoppas, att de på något vis ändå speglar en 

någorlunda rättvis median”. Lisa delade uppfattningen om att betyget fungerade som 

ett ”kvitto på avklarade studier” men ansåg inte att det var huvudrollen. Båda 

lärarnas syn på den kunskapsuppfyllande delen av betyget var överensstämmande 

utöver att Lisa ansåg att det fanns undantag vid ouppfyllda och låga betyg. Hon 

menade att det fanns vissa brister i mätsäkerheten där bland annat livshändelser 

kunde ändra elevers prestationer.  

Uppföljning och formativ bedömning var arbetssätt som båda lärarna ansåg viktigt. 

De menade att betyget som en summativ process inte var lika gynnsam som när 

bedömningen skedde kontinuerligt. Båda jobbade med att hålla sina elever 

informerade om vilken nivå de låg på och hur fortsatta studier borde ske. Kalle 

påpekade även att det var viktigt att hålla eleverna informerade om vilken kunskap 

som bedömdes och vilka mål som fanns för vilket betyg. Efter att en uppgift var 

avklarad så var det viktigt att fortgå med detta och att man då kan se vad som ska 

utvecklas, menade Lisa.  

Utöver dessa funktioner ansåg Lisa att betyget även fungerade som ett urvalsverktyg, 

d.v.s. ett high-stakebetyg. Hon menade dock, som tidigare, att mätsäkerheten kunde 

påverka denna funktion. Trots detta ansåg hon att detta var en viktig funktion av 

betyget och ställde sig positivt till det, ”inte minst nu är denna funktion av betyget 

viktig, när så många söker till högskola och universitet”. Kalle ansåg att betyget kunde 

användas som ett urvalsverktyg, men föredrog andra alternativ, så som 

högskoleprovet.  
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4.1.2 Analys: Betygets urvalsfunktion 

Kalle och Lisa hade olika åsikter kring betyget som urvalsfunktion. Kalle menade att 

betyget kunde användas som ett urvalsverktyg men att det fanns andra alternativ som 

fungerade bättre, b.la. högskoleprovet. Lisa menade däremot att urvalsfunktionen var 

en av de fundamentala funktionerna av betyget. Betyget som urvalsfunktion medför 

att konsekvenserna blir allvarligare och får karaktär av high-stake. High-stakebetyg 

påverkar eleverna i en högre grad. En konsekvens av detta är att elever med låg 

självkänsla kan bli stressade av high-stakebetyg. Följaktligen kan Lisas uppfattning 

kring den motiverande delen, det vill säga läraren som den motiverande faktorn, vara 

främjande för hennes elever. Hon anser att det är hennes roll som lärare att sporra 

eleverna. Ett resultat av Lisas arbetssätt kan vara att det sporrar hennes elever med 

låg självkänsla trots high-stakebetyget.  

Kalle ansåg att urvalsfunktionen inte var betygets väsentliga eller primära roll. Trots 

att urvalsfunktionen inte hade en centralroll i hans uppfattning så insåg han att hans 

elever kunde ha den uppfattningen. Han använder de positiva sidorna av high-

stakebetyget i hopp om att det sporrar hans elever med högsjälvkänsla.  

Lisa ställde sig dock inte enbart positiv till urvalsfunktionen. Hon påpekade att hon 

hade tvivel kring betygets mätsäkerhet. Om mätsäkerheten inte är valid eller reliabel 

leder det till att betyget tappar tillförlitlighet som urvalsverktyg. Kalle anser att 

betygets enda riktiga roll är som kunskapsåterspeglande och precis som Lisa att 

andra alternativ fungerar bättre som urvalsfunktion.  

 

4.1.3 Analys  

4.1.4 Lärarnas uppfattning om informationsfunktionen 

Trots att Lisa och Kalle inte uppfattade informationsfunktionen som en av betygets 

huvudroller belyste de vikten av den. Lärarna motiverade att eleverna gagnades när 

de fick veta hur de låg till kunskap- och betygsmässigt. Genom att hålla eleverna 

informerade bidrar det även till att resultat från varje uppgift sparas. Detta medför att 

varje uppgift och uppnått mål inte blir försummad, man kan då istället utveckla 
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uppgifterna och målen efter något som saknas eller som ska fördjupas. Denna 

positiva feedback underlättar då Lisa och Kalles arbete samtidigt som elevernas 

lärande utvecklas. Deras arbete med formativ bedömning fungerar även som en 

utjämning för de nackdelar som det summativa betyget medför. Lisa nämnde att hon 

ser betyget som ett verktyg och inte ett mål vilket stärker arbetet med en 

kunskapsskola.  

Kalle påpekade även att det var viktigt att ha en överensstämmande bild med sina 

elever om av vad som skulle göras inom varje kurs. Med en likadan bild blir det 

lättare för eleverna att hänga med och förstå vad som lärs. Eftersom det är kunskap 

som ska läras i skolan är det då viktigt att ha samma bild av vad kunskap är.  

Med mer insamlad data blir det lättare för lärarna att både sätta betyg men även veta 

hur elevernas utveckling har skett och ska ske. Denna information kan då även leda 

till att mätsäkerheten, som Lisa ställde sig kritisk mot, kan bli mer valid och reliabel. 

  

4.1.5 Lärarnas åsikter om betygets funktion 

Kalle uttrycker ett slags ambivalens när det kommer till urvalsfunktionen av betyget. 

Han ger å ena sidan uttryck för betyget som kunskapsspeglande, men å andra sidan 

informationsgivande för att kunna utveckla sina elever. Det vill säga att betyget är 

både kunskapsspeglande men även informationsgivande. Han använder sig av den 

information som betyget ger för att sedan utgå ifrån den. Kalle utrycker att betyget 

visst speglar kunskap men en kunskap som inte är färdigutvecklad. Han vill snarare 

att denna kunskapsmätning istället ska användas för att utveckla eleven efter vilken 

information betyget demonstrerar. Hans synsätt pekar mot ett 'evigt lärande' där 

eleven ska få kunskap i gymnasiet som de sedan ska kunna uppvisa, i hans fall 

högskoleprovet. Detta kan liknas vid det Amerikanska SAT-testet. Kalle ser inte 

betyget som high-stake trots att han inser att det kan användas så. 

Lisa å andra hand ser på det kunskapsspeglande som just ett bevis på avklarade 

studier, ett "kvitto på avklarade studier", som hon själv uttrycker saken. Det blir då 

mer förståeligt att hon ser på betyget som ett urvalsverktyg. 
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Används betyget enbart som ett summativt verktyg, menar Nordgren m.fl., Hattie och 

även Skolverkets rapport, att det fungerar som en motpol till skolans egentliga 

uppdrag. Det är därför formativ bedömning tillsammans med det summativa bör 

användas, enligt Lundahl m.fl. (2014). Både Kalle och Lisa inser detta och har därför 

anammat arbetssätt som sammanfogar dessa två sidor av betyget. Den summativa 

sidan bidrar till att båda lärarna får den information de behöver för att kunna arbeta 

formativt. På detta sätt anser de att betyget fungerar utmärkt och är nöjda med vad 

det uppfyller. Formativ bedömning underlättar då Kalle och Lisas betygsättning och 

deras arbete. Utöver detta så blir även deras elever gynnade av ett sådant arbetssätt. 

Måhl skriver exempelvis att elever både vill och utvecklas av detta. De positiva sidor 

som betyget medför blir därför avsevärda för både Lisa och Kalle. De negativa sidorna 

som nämns, så som mätsäkerhet och den nedstämmande faktorn, är faktorer som 

kompletteras med bland annat högskoleprovet och motivation från andra håll. 

 

4.2 Enkäter 

I följande avsnitt kommer elevernas svar på enkäterna presenteras, analyseras och 

tolkas. Följande siffror refererar till antalet elever i absoluta tal. 

 

4.2.1 Enkätfråga 1: Vilka egenskaper/funktioner tycker du betyget 

har? 

På denna fråga placerade jag in elevernas svar efter fem olika kategorier baserat på 

vad de svarade. Dessa alternativ var: urvalsfunktionen, informationsfunktionen, 

kunskapsspeglande, motiverande och ingen åsikt. Urvalsfunktionen är när betyget 

används för att söka till högre studier. Informationsfunktionen är den som används 

för att veta på vilken nivå man ligger för att kunna utveckla detta. Kunskapsspeglande 

är då man anser att betyget fungerar som ett certifikat på uppnådd kunskap. 

Motiverande sammanfattar de svar som såg på betyget som något sporrande eller 

nedstämmande. På frågan kunde informanterna tycka att betyget hade fler 

funktioner.  
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Figur 1: Vilka egenskaper/funktioner tycker du betyget har?  

 

Alternativet urvalsfunktion var det vanligaste alternativet. Där fanns svar som: ”För 

att kunna söka till universitet”, ”Så att man vet vem som är bäst för universitet” och 

”Betyget används för att veta vilken utbildning man kan söka”.  

Kunskapsspeglande var det alternativ som hade näst högst frekvens. Här fanns svar 

som: ”Det visar vilken kunskap man har i ämnet” och ”Betyget finns för att visa hur 

mycket du kan”.  

Alternativen urvalsfunktionen och kunskapsspeglande hade båda hög frekvens. Den 

kunskapsspeglande funktionen var även något Kalle och Lisa såg som primär. Betyget 

som ett urvalsverktyg medför även att betyget får karaktären av high-stake. Detta kan 

vara en självklarhet för eleverna i gymnasiet då de kanske inte har någon annan bild 

av urvalsverktyg utöver det svenska, high-stakebetygen. Man kan se en koppling till 

lärarnas svar och den höga frekvensen av alternativet kunskapsspeglande med 

läraren Kalles svar: ”Jag själv tycker ju att betyget finns till som ett slags kvitto på att 

du klarat av en kurs och där tycker jag att betyget gör just vad det är skapat för” 

passar väl. Trots låg representation av alternativen 2 finns det elever som anser att 

det är viktigt att, med hjälp av betyget, bli informerade om hur de ligger till.   
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4.2.2 Enkätfråga 2: Vad är din åsikt om betyg? 

Frågan: vad är din åsikt om betyg? var en öppen fråga. Jag delade upp svaren i tre 

kategorier som speglade de svar eleverna gav: positivt, neutralt och negativt. Under 

den positiva arten tillhör samtliga svar som lutar åt att betyget bidrog med en positiv 

effekt något och att det borde fortsätta vara som det är. Under den neutrala kategorin 

fanns de som inte hade någon stark känsla kring betygets funktion eller dess vara. 

Under den negativa kategorin fanns de svar som ansåg att betyget borde ersättas med 

något annat. 

 

Figur 2: Vad är din åsikt om betyg?  

 

Majoriteten av eleverna såg på betyget som något positivt och menade att det borde 

finnas kvar. Bland de positiva svaren fanns bland annat svar så som: ”betyget tycker 

jag är bra, om jag vet att jag har ett lågt betyg kämpar jag hårdare för att få ett högre”, 

”utan betyg vet man inte hur man ligger till och man kan inte söka till universitet eller 

högskola”, ”man vet ju, OK nu kan jag söka in på de här programmen” och ”utan 

betyg skulle jag inte gå till skolan, jag går dit för att få ett högt betyg”.  

Bland de svar som kategoriseras neutralt fanns svar som: ”Jag bryr mig inte om betyg 

så länge jag får E” och ”Inget speciellt, jag hade inte vart ledsen ifall det inte fanns”. 

I den negativa kategorin fanns svar som: ”Dåligt. Jag blir bara stressad av det och får 

aldrig det betyg jag vill få”, ”Gillar inte det”, ”Ifall jag t.ex. får bra betyg på vissa saker 
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men ett sämre på något annat så får jag ett lägre betyg. Det tycker jag är fel”, ”Så 

länge jag får G kan jag skriva högskoleprovet” och ”Jag ska börja jobba efter skolan så 

jag bryr mig inte om betyg”. 

Eleverna har blandade åsikter om betyget där majoriteten dock är positivt till det. Här 

fanns bland annat återkoppling, urvalsfunktionen och motivationsfaktorn som 

dominerande goda sidor av betyget.  

 

4.2.3 Enkätfrågor 3. Vilken påverkan har betyget på din 

motivation? 5. Hur känner du ifall du får ett lägre betyg än du 

förväntade? & 6. Hur känner du ifall du får ett högre betyg än 

du förväntade? 

Enkätfrågorna 3, 5 och 6, som behandlade den motiverande faktorn av betyget, 

fungerade som en utveckling på enkätfråga 2. Syftet med dessa frågor var att kunna 

jämföra dessa frågor med lärarnas svar. Majoriteten av eleverna hade här en bild av 

betyget som en sporrande faktor. Svar som: ”Jag pluggar för att få ett högt betyg så 

jag kan söka till universitet”, ”[Får jag ett lägre betyg än förväntat] blir jag peppad för 

att få högre nästa gång” och ”Betyg påverkar mig personligen positivt, jag tycker att 

det motiverar mig”. Den skara som ansåg att betyget var en stressbringande faktor 

var väldigt liten. Enbart sju av 60 ansåg att de såg betyget som en stressfaktor. Här 

fanns svar så som: ”Jag får alltid en klump i magen innan prov” och ”[Får jag ett lägre 

betyg än förväntat] så är det alltid skämmigt och jag berättar inte för någon”. Man ser 

här samband med tidigare enkätfrågor där eleverna har en generellt positiv bild av 

betyget.  

 

4.3 Jämförelse mellan lärares och elevers svar 

Både lärarna och elevernas uppfattningar var generellt positiva. Detta tyder mycket 

på att en lärare har stort inflytande över sin klass när det kommer till motivation och i 

detta fall även uppfattningen av betyget. Informationsfunktionen, vilket lärarna 

värderade högt fick dock inte så hög representation hos eleverna som en av betygets 
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funktioner. Trots resultatet från enkäterna finns det fog för att eleverna värderar 

denna funktion väldigt högt. Detta då denna funktion är en av de större faktorerna 

när det kommer till elevers motivation. Det kan vara så att eleverna blir gagnade av 

detta men inte inser eller reflekterar över den formativa bedömningen. Kommentarer 

så som: ”Får jag ett lägre betyg än förväntat blir jag peppad för att få högre nästa 

gång” visar att detta är fallet hos åtminstone en del av eleverna. Tidigare forskning, 

Lundahl m.fl., påpekar att återkoppling är väsentligt för elevernas motivation. Detta 

stämmer överens med Skolverkets rapport där man pekar på att kontinuerlig 

feedback och återkoppling är viktigt. Detta visar att lärarnas återkopplande arbetssätt 

speglar sig i elevernas positiva svar. 

En slutsats man kan dra är att både lärarna, Kalle och Lisa, samt eleverna hade en 

allmänt positiv syn på betyget och dess funktioner. Den kunskapsspeglande bilden av 

betyget är något som är förankrat i läroplanen (2011). Hattie & Timperley (2007) 

anser bland annat att en gemensam bild är fördelaktig. Även läraren Kalles 

uppfattning en gemensam utgångsbas att sätta betyg utifrån kan vara en anledning 

till elevernas positiva bild av betyget. Vad Kalle räknade som kunskap var i hans fall 

de mål som var uppsatta i kursplanerna. Man kan då dra slutsatsen att Kalle anser att 

kunskap är, till en viss del, kursmålen som Skolverket har satt. Detta bör vara en 

pragmatisk måttstock då dessa mål är nationella. En majoritet av eleverna ansåg även 

att betyget var kunskapsspeglande då 42 av 60 elever ansåg det. Detta kan bland 

annat förmedla en bild av hur läraren ser på betyget då det speglas hos eleverna.  

Båda lärarna värderade informationsfunktionen av betyget högt och använde den i en 

stor del av sitt arbete. De ansåg att de höll sina elever informerade kring vad som 

skulle göras och hur de låg till. Med detta kunde de sedan arbeta formativt för att veta 

hur framtida lärande med varje enskild elev bör ske. Resultatet från eleverna visade 

dock att de inte värderade denna funktion lika högt som lärarna. Detta betyder dock 

inte att de värderar denna egenskap lågt. Hattie (2012), Lundahl (2014) och Nordgren 

m.fl. (2012) menar att man kan se att informationsfunktionen som ett verktyg för 

feedback och formativ bedömning leder till att elever presterar bättre. Eftersom 

majoriteten av eleverna anser sig sporrade av betyget kan det vara så att lärarnas 

arbete med informationen fungerar väl men att eleverna själva inte inser vikten av 

det.  
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Kalle anser att betyget har en motivationsfunktion där det agerar sporrande vilket 

även en stor del av eleverna höll med om. En elev med hög självkänsla ser på betyget 

som en sporrande faktor. Trots denna majoritet fanns de elever som kände att betyget 

gav en motsatt effekt. Därför kan Lisas uppfattning om att läraren är den kraft som 

bör sporra vara bra för dessa elever. Harlen m.fl. (2012) skriver att det är läraren som 

ska uppmuntra elever med låg självkänsla. 

Betyget som urvalsfunktion dominerade hos eleverna och Lisa. Detta visar att de 

förstår de betydelsefulla konsekvenser som high-stakebetyg medför. Vad detta kan 

leda till är dock att eleverna lär sig kunskap som inte blir beständig, enligt Jenner 

(2012) och Cillier m.fl. (2010).  

 

5 Diskussion 

Under detta kapitel kommer litteratur, metod, resultat och analys att diskuteras.  

 

5.1 Diskussion  

Vilken åsikt man har om betyget beror på vad man anser är dess funktion. Lärarna 

och majoriteten av eleverna hade en överensstämmande bild av betygets funktion och 

hur väl det fungerar. De ansåg att betyget i sig är ett bra verktyg men hade egna 

åsikter kring hur betyget kunde utvecklas.  

Båda lärarna i studien hade allmänt positiva tankar på betyget. Båda två hade ändå 

något skilda uppfattningar kring betygets funktion. Även elevernas uppfattning och 

generella åsikter om betyget stämmer överens med lärarnas. Men precis som i hela 

riket finns blandade åsikter, även ifall de i studien är positiva. En generellt 

överensstämmande bild mellan lärare och elever är dock en god bas att utgå ifrån. 

Genom att utgå från samma utgångspunkt blir risken mindre för misstolkningar som 

kan leda till att kunskap försummas. 
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Lisa väcker relevanta frågor kring betygets kunskapsspeglande funktion, frågor som: 

”Skulle man få samma resultat om man gjorde om ett prov igen?” och ”Skulle 

resultatet bli detsamma om provet utfördes av en annan bedömare?”. Dessa frågor är 

bland annat något som Korp (2011) diskuterar. Mätsäkerheten av betyg kan vara ett 

stort problem då vi i Sverige använder oss av high-stake betyg, i form av 

urvalsverktyg. I media är detta en stor fråga då betygssättning kan vara en svår och 

tidskrävande aspekt för lärare och så viktig för elever som vill studera vidare.  

I läroplanen står det att elever är i skolan främst för att få kunskap, vad kunskap är 

kan dock diskuteras. Lundahl (2006) och Andersson (1999) menar att skolan återigen 

har fått en betygsinriktad karaktär, vilket leder till att kunskapsinlärningen kan 

hamna i skymundan. Detta då elever som har det lätt att knäcka koder får högre 

betyg. Högskoleprovet som Kalle värderar högt är en början på att få urvalsprocessen 

till högre studier mer noggranna. Individer som har lätt att knäcka och se koder 

gynnas mer av detta system vilket kan leda till ett ojust system. En lösning på detta 

kan bland annat vara intagningsprov och intervjuer vid universitet och högskolor. 

Englund (1992) lyfter en intressant tanke där han menar att man bör skilja på 

betygsuppfattning när det gäller högskoleförberedande program och 

yrkesförberedande program.  

Betygets som en sporrande faktor visade sig i denna studie vara stor. Det fanns dock 

de elever, och till en viss del Lisa, som ansåg att betyget kunde vara en stressande 

faktor. Detta kan vara en följd av high-stakebetyg. Den motiverande faktorn är väldigt 

viktig för en elevs inlärning och bör därför belysas. Hur man motiverar elever är 

generellt svårt men dock viktigt för lärare och finns det faktorer som påverkar elever 

negativt kan det vara så att det behöver ses över.  

Den informationsgivande aspekten av betyget såg både Kalle och Lisa som ett 

hjälpmedel till den formativa bedömningen. Detta är dock enbart en av alla 

funktioner informationsfunktionen uppfyller, t.ex. vid skol- eller lärarbyte (Nordgren, 

2012). En kombination av formativ och summativ bedömning är enligt forskning 

väldigt bra och är vad både Kalle och Lisa använder sig av. Den informationsgivande 

aspekten av betyget är utmärkt då det ger lärare och elev information om hur 

uppföljning bör ske. Även Måhl (2015) menar bland annat att slutbetyget då inte 
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kommer som en chock, men även att det är lättare för elever att veta hur mycket de 

ska anstränga sig 

Avslutningsvis har både Kalle och Lisa en relativt positiv uppfattning om betyget. De 

menar att betyget har brister men de har sina egna arbetssätt för att komplettera 

detta. Kalle och Lisas elever har en uppfattning som är väldigt lik lärarnas. Trots att 

en majoritet av eleverna och i hög grad lärarna visade sig positiva till betyget, fanns 

det en minoritet som såg det som negativt. Resultatet var dock överraskande då 

åsikterna om betyget förväntades luta åt det negativa men trots det visade sig vara 

mestadels positivt.  

Betyget har många funktioner där en är att sortera, urvalsfunktionen. Vem som 

kommer in på vilket högskole-/universitets program är ett av huvudsyftena och är 

därför för många en väldigt viktig faktor. I denna studie kan man se att detta är ett 

väldigt kontroversiellt ämne då bland annat mätsäkerheten är omdiskuterad. Det 

finns dock alternativ till denna funktion, så som högskoleprovet och intervjuer. Att 

använda fler urvalsverktyg kan då bidra med en mer precis sortering där de olika 

alternativen väger upp varandras nackdelar. Sverige, ett land med betyg som ett 

urvalsverktyg, kan således få en mer noggrann sorteringsprocess när det kommer till 

sökandet av högre studier. Detta ifall man använder sig av de olika urvalsverktyg som 

finns: betyg, högskoleprovet och intervjuer. 

 

5.2 Diskussion om metod 

Jag anser att helheten av detta arbete har gått bra och deltagandet från 

informanternas sida har varit väldigt adekvat. En större grupp informanter känns 

dock i efterhand som ett mer lämpligt antal ifall tid och resurser hade överensstämt.  

Till en början var studien enbart ämnad att ta reda på elevernas syn kring betyget och 

dess funktion. Detta utvecklades dock till att ett jämförande kunde bli mer intressant 

och fylligt. Valet medförde att intervjuer kunde tilläggas och komplettera de tidigare 

planerade enkäterna. Både en kvalitativ och en kvantitativ studie visade sig vara 

utmärkt för forskningsfrågorna då de uppvägde varandras nackdelar. Presentationen 
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av den insamlade informationen tog längre tid än förväntat då den skulle läsas och 

placeras under lämpliga kategorier. Valet av öppna enkätfrågor kan emellertid inte ha 

varit alternativ, då det inte hade gett de svar som producerades. Antalet informanter 

kändes passande då tid var en stor faktor i skrivandet. 

 

6 Slutsatser  

Min generella tanke kring denna studie är att större delen informanter ställde sig 

positiva till betyget. Mitt antagande var att uppfattningarna skulle vara mer skilda 

och att elevernas uppfattningar skulle visa sig mer negativa då tidigare forskning ofta 

ställer sig på den motsatta sidan. Den kunskapsspeglande aspekten av betyget är 

bland de mer diskutabla där det finns de som argumenterar för att elever lär sig den 

dolda läroplanen snarare än kunskap för att få höga betyg. Något som kunde ha varit 

av intresse för studien är den generella studiemotivationen i båda klasserna. Detta då 

bland annat Jenner anser att självkänsla har en stor inverkan på motivationen av 

betyg. Valet av högskoleförberedande klasser kan också ha påverkat den positiva 

synen på betyget medan en yrkesförberedande kan ha visat sig något mindre positiv. 

Majoriteten av eleverna i studien hade som mål att studera vidare och var då 

beroende av ett högt betyg.  

Betyg ska vara en uppmuntrande faktor som ska sporra eleverna att vilja nå högre. 

Trots detta finns det de som känner att de blir betungade och pressade av betyget. En 

del får känsla skam och misslyckande vid ett ouppnått betyg som andra inte får. Det 

kan vara så att en del elever känner sig rädda att uppleva denna känsla. Så rädda att 

de blir stressade av att bli betygsatta. 

Avslutningsvis anser jag att det är viktigt att få veta åsikterna kring betyget av de som 

berörs av det mest, d.v.s. gymnasieelever och deras lärare. Vad politiker och föräldrar 

anser är inte lika relevant då de inte berörs av det till en lika stor grad, trots detta är 

det deras åsikter som syns mest i media. Vidare forskning kring ämnet är oerhört 

relevant då det är ett kontroversiellt och aktuellt ämne. Vidare forskning kring ämnet 

hade kunnat vara en jämförelse mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande 
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elever eller en mer djupgående syn hos elever. Något som även är relevant för denna 

sorts studie är skillnaden på den nya betygsskala, A-F och tidigare.  
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Bilaga 1 

Enkät om betyg i gymnasiet. 

 

Betyg är något som funnits länge i skolan. Varför finns betyg? Hur påverkas du av betyg? Denna 

enkät vill djup gå i dina tankar kring betyg och hur du ser på och upplever betyg i gymnasieskolan.  

 

Fråga 1. Vilka egenskaper/funktioner tycker du betyget har?  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Fråga 2. Vad är din åsikt om betyg? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Fråga 3. Vilken påverkan har betyget på din motivation? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Fråga 4. Hur mycket tycker du ett betyg speglar kunskap? 
 

    Lite                                                  Mycket 

        1 2 3 4 5 
 

Fråga 5. Hur känner du ifall du får ett lägre betyg än du förväntade? 
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Fråga 6. Hur känner du ifall du får ett högre betyg än du förväntade? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  

 

 


