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1. Inledning 

Det lilla barnet sträcker förväntansfullt fram teckningen till mamma. Ögonen tindrar när de 
berömmande orden kommer. Teckningen var fin. Jag kan rita! Jag är bra på något! 
Färgpennorna används snart igen. Men ju äldre det lilla barnet blir, desto större blir kraven på 
att teckningen verkligen ska vara fin för att förtjäna beröm.  

Med denna lilla berättelse inleds detta examensarbete om betyg. Att bli värderad och bedömd 
för det vi presterar är något som vi är vana vid sedan barnsben. Att bli bekräftad och få känna 
sig värdefull är mänskliga behov. I skolans värld finns betygen som redskap för att bedöma 
elevers kunskaper. Under de snart 200 år som betygen funnits i Sverige i mer organiserad 
form, har mycket hunnit förändras; samhället, tekniken, kunskapssynen, förväntningarna på 
skolan, elever och lärare och, inte minst, betygssystemen som sådana.   

Debatten har på senare tid handlat om betygens vara eller icke vara, vad som ska ligga till 
grund för betygssättningen och hur elevers psykiska hälsa påverkas av betyg. Vårt nuvarande 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystem som växt fram efter idogt arbete av politiker och 
experter på olika nivåer, skiljer sig från det relativa system som rådde fram till 1994. Dagens 
tonåringar är, vare sig de vill eller inte, en del av den stora bedömningsapparat som betygen 
innebär.  

Att jag som 4-9-lärare är väl insatt i det nu rådande betygssystemet ser jag som en 
förutsättning för att i yrket kunna sätta så rätta och rättvisa betyg som möjligt. Jag måste veta 
hur betygen är tänkta att fungera och mina skyldigheter som lärare vad gäller 
betygssättningen. En faktor som inte får glömmas bort och som också ligger till grund för 
detta arbete, är hur elever upplever att betygssystemet fungerar i praktiken och hur de anser 
att de påverkas av betyg.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på betyg och vårt 
nuvarande betygssystem. Hur elever upplever att de påverkas av betyg, kommunikation och 
information från lärare om betyg samt känslor av rättvisa eller orättvisa i betygssammanhang 
är centrala utgångspunkter för arbetet. Vidare syftar examensarbetet till att studera hur det 
nuvarande betygssystemet fungerar med avseende på godkändgränsen och grunderna för 
betygssättningen. För att en diskussion kring detta ska vara möjlig, inleds 
litteraturgenomgången med en grundlig historisk tillbakablick på det svenska betygssystemet. 
Förutom de allmänna uppfattningarna, syftar studien också till att finna eventuella skillnader 
mellan könen samt mellan hög- och lågpresterande och deras upplevelser av betyg. De 
övergripande frågeställningarna inför denna uppsats är följande:  

Hur upplever elever i årskurs 9 betyg, bedömning och vårt nuvarande betygssystem?  
Finns det skillnader i uppfattningar mellan könen och skiljer åsikterna sig åt mellan hög- och 
lågpresterande?  
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3. Litteratur 

3.1 Historik 
Att sätta betyg i någon form är ett gammalt fenomen. Redan på 1500-talet använde sig 
jesuiterna av betyg inom utbildning, för att sporra i stället för att straffa (Carlgren, 2002). I 
1600-talets Sverige resulterade Luthers katekes i husförhör där prästerna noga antecknade 
familjemedlemmarnas religiösa kunskaper i s.k. husförhörslängder. Trots att det inte fanns 
något centralt betygssystem, kan dessa sägas vara de första skrivna betygen (Nilsson, 1977). 
Svensk skola har en betygstradition sedan lång tid tillbaka. Enligt skolordningen från 1820 
skulle elevernas kunskaper och flit bedömas enligt fyra betygsgrader:   

A = berömlig insikt, berömlig flit 
B = godkänd insikt, godkänd flit 
C = försvarlig insikt, försvarlig flit 
D = otillräcklig insikt, ringa flit   

Denna bokstavsskala var aktuell då folkskolan inrättades 1842 (Andersson, 1999). 

3.1.1 Det absoluta betygssystemet 
På 1930-talet påverkade universitetens betygsättning folkskolan och betygskalan blev nu en 
sjugradig skala som bedömde eleven i avseende på läroämnen, ordning och uppförande enligt 
följande:  

Läroämnen   Ordning  Uppförande 
A    = Berömlig  A = Mycket god A = Mycket gott 
a     = Med utmärkt beröm godkänd B = God  B = Gott 
AB  = Med beröm godkänd C = Mindre god C = Mindre gott 
Ba   = Med nöje godkänd    D = Klandervärt 
B     = Godkänd 
Bc   = Inte fullt godkänd 
C    = Underkänd  

Betygen användes dock vid denna tidpunkt endast som fingervisningar vad gällde urval till 
högre studier, då inträdesprov vad avgörande vid intagning (Andersson, 1999). Detta absoluta 
betygssystem skulle vara relaterat till absolut kunskap, där varje betygssteg motsvarade ett 
visst mått av kunskap inom ett ämne. Det fanns dock väldigt lite av centralt angivna 
anvisningar om vad som borde krävas för respektive betygssteg, varför lärarens roll blev att 
bedöma detta (SOU, 1992:86). Enligt Nilsson (1977) var just detta ett av betygssystems 
största problem; den kunskap som skulle mätas fanns inte angiven i precisa mål. Trots att 
betyget skulle vara absolut, blev det godtyckligt enligt lärarens subjektiva omdöme. Betygen 
blev olika värda beroende på vilken lärare som satte dem. Egidius förklarar det absoluta 
betygssystemet på följande vis (1994, s. 18):  

Ska vi försöka förstå tanken bakom absoluta betyg krävs att vi något lite sätter oss in i en filosofi, som säger 
att verkligheten är en mer eller mindre ofullkomlig avbild av evigt giltiga logiska regler, matematiska 
principer och naturlagar. Genom studier kan vi försöka nå kunskap om detta absoluta. Hur nära vi kommer 
går att bedöma med betyg vars översta skalsteg anger perfekt överensstämmelse mellan elevens kunskaper 
och den sanna verkligheten.   

Enligt Andersson (1999) var denna absoluta syn på kunskap den rådande även utanför skolan 
vid denna tid. Som tidigare nämnts, var inträdesprov intagningssättet för högre studier. Den 
skola som skulle ta emot elever anordnade prov i uppsats, rättstavning, grammatik och 
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räkning. Detta system blev dock mycket kritiserat mot slutet av 1930-talet. Många ville att 
antagningen skulle baseras på folkskolebetygen. För att detta skulle vara möjligt krävdes att 
olika lärares betyg var jämförbara samt att elever skulle kunna jämföras med varandra. Från 
1949 blev folkhögskolebetygen urvalsinstrumentet för högre studier (SOU, 1992:86). Under 
1950-60-talen avskaffades det absoluta betygssystemet och det relativa växte fram (Egidius, 
1994).  

3.1.2 Det relativa betygssystemet 
En av dem som gick i bräschen för att förändra det absoluta betygssystemet var Frits 
Wigforss, en psykolog och lärarutbildare från Kalmar (Nämnaren, 1984 i Andersson, 1999) 
som 1938 fick i uppdrag att se över intagningsförfarandet mellan folkskolan och högre skolor 
(Andersson, 2002). Det akuta problemet ansågs vara intagningssystemet mellan folkskolan, 
realskolan och läroverket då man ansåg att det dåvarande systemet med inträdesprov inte 
fungerade. Wigforss arbetade för att urvalssystemet skulle bli mer rättvist och detta med ett 
grupprelaterat betygssystem. Egidius (1994) tar dock upp även en förändrad kunskapssyn som 
en bidragande faktor till att systemet behövde förändras. Han menar att synen på kunskap blev 
alltmer relativ och att det var orimligt att peka på en viss kunskap som den enda giltiga

 

(Egidius, 1994, s. 22). Det relativa betygssystemet innebar i huvudsak två stora förändringar. 
Den första var att en procentfördelning togs fram för hur många elever som skulle ha de olika 
betygen på ett rikstäckande plan enligt tabell 1 (Nilsson, 1977, s. 13): 
                                  

Tabell 1: Andel elever i procent med ett visst betyg 

C BC B Ba AB a A 
1 6 24 38 24 6 1 

 

Normalfördelningen skulle gälla för hela riket och inte för enskilda skolor eller klasser. Ba, 
som motsvarade medelbetyget skulle erhållas av 38 % och resten av betygen skulle vara 
symmetriskt fördelade i högre respektive lägre betyg. Den andra förändringen var att 
standardprov infördes, så att varje lärare kunde se hur den egna klassen låg jämfört med resten 
av landet. Dessa förändringar började genomföras på 40-talet men blev lag på 50-talet. 
Resultatet visade att det efter dessa innovationer skilde mindre mellan olika delar av landet 
och olika lärare. Det primära målet var alltså uppnått (Nilsson, 1977). För rättvisans skull gav 
skolöverstyrelsen 1959 ut Allmänna anvisningar för undervisning och fostran på skolans 
högre stadier, vilken innehöll rekommendationer för betygssättning (SOU 1992:86). 
Skillnaden mellan det absoluta och relativa betygssystemet var att kunskapsmätningen blev en 
annan. Från att elevens kunskaper mätts och jämförts med kursplanen, (som visserligen var 
bristfällig men dock existerade, min anm.) skulle betyget nu endast mäta hur en elevs 
kunskaper förhöll sig till andra elevers kunskaper i samma ämne (Skolverket, 2001). Egidius 
(1994) påpekar problemen med detta relativa synsätt: Men de relativa betygen ger inte 
information om vari kunskapsskillnaderna består eller vilken kunskapsnivå olika elever nått, 
endast att somliga har tillägnat sig mer av kursinnehållet än andra.  (1994, s. 23).   

Med Lgr 62 kom så den förändring som innebar att betygssystemet ändrades från bokstavs- 
till sifferbetyg. Fortfarande var systemet relativt. Det blev en femgradig skala där betyget 3 
ansågs vara medelgod i förhållande till andra elever. Även här fanns tydliga anvisningar för 
hur betygen skulle fördela sig över hela landet. Betyg 3 skulle erhållas av 38 %, 24 % skulle 
få betyg 2 eller 4 och 7 % skulle befinna sig på betyg 1 eller 5. Begreppet godkänd togs bort 
ur systemet, vilket ytterligare markerade att betygen nu var relativa och inte absoluta. Det 
poängterades att betygen var viktigast vad gällde ansökningar till högre utbildning och arbete, 
varför de inte borde betonas i alltför hög grad i de lägre stadierna (SOU 1992:86). Enligt 
Nilsson (1977) var systemet ibland missförstått eftersom vissa lärare höll strikt på gränserna 
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och fördelningen av betygen. Procentsatserna var framtagna för hela landet, men ofta försökte 
skolor och lärare rätta sig efter dessa även i den enskilda klassen. Att fördelningen skulle vara 
exakt sådan i varje klass, faller på sin egen orimlighet. Nilsson hävdar att chansen är 1 på 400 
(1977, s. 15)! Enligt Egidius (1994) kunde en elev mötas av motiveringen att femmorna är 
slut vilket då skulle motiveras med procentsatserna. Det konkurrenstänkande som ett relativt 
betygssystem innebar, är en annan viktig fråga som Egidius tar upp (1994). Det var viktigare 
att veta var man befann sig i förhållande till andra än vad man lärt sig. Detta hävdar också 
Måhl (1998) som menar att elever i det relativa systemet måste ha ett medelresultat på klassen 
att utgå ifrån vid exempelvis prov, för att den egna prestationen ska gå att värdera.   

Då sifferbetygen införts, startade en debatt om betygens vara eller icke vara. De ifrågasattes 
eftersom de ansågs ha negativa effekter på eleverna, till stor del beroende på deras 
rangordnande effekt. Betygsutredningen föreslog 1973 en betygsfri skola, och flera sådana 
förslag har kommit sedan dess (SOU 1992:86). Då debatten om ett nytt betygssystem kom 
igång på allvar runt 1990, tillsattes en expertutredning som ansåg att betygen borde avskaffas. 
Detta resulterade i politiska debatter som, under Göran Perssons ledning, kom fram till att ett 
borttagande av betygen inte var en bra lösning. Alla partier utom vänstern var överens: 
betygen skulle vara kvar men det behövdes ett helt nytt betygssystem (Måhl, 1998). Våra nu 
rådande mål- och kunskapsrelaterade betyg infördes i grundskolan fr.o.m. läsåret 1995/96 och 
för gymnasieskolan 1994 (Skolverket, Betygssättningen, 2000).   

3.2 Vårt nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystem 
Att i princip consensus rådde på högsta politiska nivå om att betygen skulle vara kvar i någon 
form, visar att betygen trots allt verkar fylla en viktig funktion. Linde (2003, s. 85-86) delar in 
dem i fem delar:  

1. Diagnos och information. Genom betygen ges återkoppling till föräldrar, eleven och 
läraren. Undervisningen och elevens upplägg av studierna kan justeras.  

2. Uppflyttning. Eleven måste klara en nivå innan han/hon blir uppflyttad till nästa. Detta 
används knappast i Sverige men är vanlig i många länder. 

3. Differentiering. Genom betyg görs urval inför högre studier och kan även spela roll 
vid anställning.  

4. Behörighet och kvitto på genomgånget stadium. Ett betyg ska garantera vissa 
förkunskaper som kan behövas inför högre studier eller arbete. 

5. Yttre motivation. Betygen fungerar som belöning för de högpresterande och som en 
varningsklocka för de som inte nått målen.   

Linde menar att betygen främst krävs för punkt tre och fyra. Betyg behövs inte för att ställa 
diagnos, uppflyttningssystemet används knappt i Sverige längre och yttre motivation ska 
knappast ses som en anledning till betyg. Dock fungerar fortfarande betygen som urval för 
högre studier samt som en garanti för att en viss kunskapsnivå inför studier eller arbete.   

Det var inte bara betygssystemet som förändrades på 1990-talet. Hela skolans styrning gick 
igenom ett ansvarsöverlåtande från staten till kommunerna. De centralt utformade 
styrdokumenten som utgavs 1994, d.v.s. nationella läroplaner, kursplaner samt mål- och 
betygsdokument skulle nu varje kommun aktivt arbeta med. Kursmål och betygskriterier 
skulle konkretiseras i de lokala arbetsplanerna (Skolverket, 2000). Det grupprelaterade, 
relativa betygssystemet fick nu ge vika för det mål- och kunskapsrelaterade. Det handlade inte 
längre om att jämföra elever med varandra utan att se på deras kunskaper utifrån i förväg 
uppsatta mål. I teorin skulle samtliga elever i en klass kunna få VG eller MVG. Hur eleverna 
förhåller sig gentemot varandra blev alltså inte längre intressant.  
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I läroplanen från 1994 delas målen upp i två delar, mål att uppnå och mål att sträva mot . 
Uppnåendemålen anger vad en elev minst ska ha uppnått i ett visst ämne när han/hon lämnar 
skolan. Specifika mål finns också angivna för årskurs fem. Dessa mål är kompromisslösa och 
krävs för att få betyget Godkänt på högstadiet. Strävansmålen är av en annan karaktär. De 
anger riktningen på skolans arbete (Lpo 94, s. 10). Där sätts det ingen gräns för vad 
kunskapen ska resultera i. Betygen i grundskolan ges varje termin från årskurs 8 och finns i 
tre steg: Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd. Om eleven inte når upp till 
betyget godkänd är icke godkänd eller ännu icke godkänd de beteckningar som brukar 
användas men egentligen är det riktigare att säga att eleven saknar betyg i ett ämne. För den 
elev som saknar betyg är det skolans skyldighet att ge eleven den hjälp som han eller hon 
behöver för att nå målen. Ett åtgärdsprogram sätts upp som utgår från elevens behov. Det 
krävs betyget godkänd i kärnämnena svenska, engelska och matematik för att komma in på 
gymnasiets nationella program. Om ett godkänt betyg i dessa ämnen trots vidtagna åtgärder 
saknas, finns det individuella gymnasieprogrammet där eleven får ytterligare möjligheter att 
nå betyget godkänd.   

Vad är då skillnaden mellan det absoluta betygssystemet och det målrelaterade? Båda mäter ju 
kunskap utifrån ett visst mål? Som Egidius beskrev det absoluta systemet, ansågs kunskap då 
vara något absolut och oföränderligt. Den kunskapssyn som idag förmedlas i skolorna är av 
mer kvalitativ karaktär (Skolverket, 2001, s. 18):  

Denna syn på lärande innebär att andra kvaliteter än faktainlärande lyfts fram. Att se och förstå sammanhang 
och principer blir viktiga aspekter av kunnande./---/. Även kvaliteter som handlande, initiativstagande, social 
kompetens och ansvarstagande för de egna studierna värderas numera högre än memorerandet av fakta. 
Denna kvalitativa kunskapssyn är en del av den teoretiska grunden för det 1994 införda mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet.   

Citatet ovan visar att det är andra kvaliteter som ska visas än det som förut ansågs viktigt, 
exempelvis att kunna återge detaljer och faktakunskaper. Egidius tar upp den kognitiva 
aspekten: Det handlar om olika standard eller nivå. Det är följaktligen inte mängden fakta 
som ska vara avgörande för vilket betyg som varje individ ska få utan om hur han eller hon 
hanterar fakta mentalt. (Egidius, 1999, s. 251).   

Det nya betygssystemet har inneburit en hel del förändringar för skolan. Framöver behandlas 
några av de mest framträdande sådana, nämligen godkändgränsens konsekvenser, 
samtal och  kommunikation samt betygssättningen, likvärdighet och rättvisa.  

3.2.1 Godkändgränsens konsekvenser 
Andelen elever som inte blir godkända i grundskolan ökar. Eliasson rapporterar från 
Skolverkets betygsstatistik att andelen som når gymnasiebehörighet minskar, från 91,4 % år 
1998 till 89,2 % år 2001 (2002). Även andelen givna MVG ökar. En möjlig orsak till denna 
ökning av både riktigt höga och underkännande betyg är att lärarna blivit alltmer insatta i hur 
det nya betygssystemet fungerar. Redan 1994, innan förslaget med det nya betygssystemet var 
klubbat, resonerade Allard m.fl. (som var tillsatta som experter av Betygsutredningen) kring 
vad ett målrelaterat system innebär. I och med de kompromisslösa gränserna för betyget 
godkänd, går det plötsligt att mäta om eleverna når upp till kursplanens mål eller inte. Det kan 
visa sig att skolan inte kan ge alla elever den undervisning som krävs för att alla ska bli 
godkända (Allard m.fl. 1994). Kritiska röster höjs som reaktioner mot det faktum att så många 
elever inte blir godkända. De skeptiska frågar vad ett icke godkänt betyg kan komma att 
betyda för elevens självförtroende, för motivationen, för framtiden? Andra menar att det är 
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just de svagpresterande eleverna som är de stora vinnarna i det nya systemet! Hur går detta 
ihop?  

Måhl (1998) menar att godkändgränsen medför att eleverna får hjälp så tidigt att de har bättre 
förutsättningar i det långa loppet än med det gamla systemet. Yrkeslivet ställer höga krav och 
att få jobb utan gymnasieutbildning i dag är näst intill omöjligt. Att godkänna elever som ändå 
inte har en chans att klara gymnasiet och sedan står utan arbete, vinner ingen på. Vidare 
poängterar Måhl att tanken med målen är att de som inte nått upp till dem ska få hjälp i form 
av extra åtgärder. Om en lärare godkänner en elev som inte borde bli det, går denna elev miste 
om de extra resurser som den egentligen haft rätt till. Lindberg (2002) verkar vara av samma 
uppfattning och menar att lärarna under de 30 år som det relativa betygssystemet rådde inte 
behövde befatta sig med begreppet underkänd. Det krävdes inget extra av läraren då elever 
fick ettor i det gamla systemet. Nu däremot, är skolan och läraren skyldig att aktivt göra sitt 
bästa för att eleven ska kunna öka sina kunskaper.   

Lindberg (2002) refererar till en undersökning som gjordes 1997 till 1999 på uppdrag av 
Skolverket med syftet att se på vilket sätt olika lärare ansåg att godkändgränsen hade påverkat 
deras arbete i skolan. Resultatet visade att många lärare anser att hela läraruppdraget har 
förändrats i och med det nya systemet. Synen på kunskap har ändrats och därmed deras sätt att 
utforma prov och examinationer. Kommunikationen mellan kolleger, elever och föräldrar har 
ökat. Kraven på att tydliggöra och reflektera över vilka mål som ska uppnås har hjälpt lärarna 
att själva reflektera och analysera sina arbetssätt och innehåll i skolarbetet. Det blir en 
utmaning för läraren att hitta vägar för eleven att nå målen. Några lärare i undersökningen tar 
upp de högpresterande som förlorare i det nya systemet. Tidigare fick de kanske mest 
uppmuntran och stimulans, medan fokus numera inriktas på dem som ännu inte nått målen. 
Enligt läroplanen ska dock alla få stimulans på den nivå de befinner sig:

 

Läraren skall 
organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, (Lpo 94, s. 14).   

Samtidigt som lärarna i Lindbergs undersökning överlag tycker att de ökade kraven är något 
positivt, är några oroade över den stämplande effekt som ett icke godkänt skulle kunna ha 
på dessa elever. Emanuelsson (2002) är mycket kritisk till det normalitetstänkande som han 
menar ligger till grund för de uppsatta kriterierna för godkänt. Han menar att det individuella 
perspektivet tas bort då alla ska uppnå dessa minimikrav ( 2002, s. 29):  

Men eftersom alla elever inte kan lära sig hur mycket som helst under hur kort tid som helst eller lika mycket 
på samma tid, blir ändå de definierade godkändnivåerna relativa i den meningen att de relateras till vad som 
kan tänkas bli resultatet av ett optimalt lärandearbete för en representativ elev i den aktuella åldern.   

Vidare menar Emanuelsson att det är få av eleverna som får extra stöd i grundskolan som med 
hjälp av detta stöd klarar godkändgränsen. De flesta slutar i alla fall på det individuella 
programmet. Han menar också att det i själva verket ofta mer är förutsättningarna än de 
faktiska prestationerna som bedöms. Det går ofta att se väldigt tidigt vilka elever som kommer 
att möta de svåraste problemen i att nå de uppsatta gränserna.   

Linde (2003) har en helt annan uppfattning än Emanuelsson om hur godkändgränsen ska 
förstås. Han anser att målen och gränserna är missförstådda fenomen. De uppsatta gränserna 
visar helt enkelt att man i Sverige har en hög ambitionsnivå. Om ribban varit lite lägre satt, 
skulle fler elever ha klarat målen i grundskolan. Som det ser ut nu, kan elever som inte nått 
målen nå dem senare i livet. Att inte samtliga elever når målen är inget anmärkningsvärt i sig, 
menar Linde. De högt ställda ambitionerna och det faktum att inte alla elever nått målen i 
årskurs nio måste ses som att man strävar efter goda kunskaper i svensk skola, inte att skolan 
misslyckats!  
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Allard m.fl. (1994) som var med och arbetade fram det nya betygssystemet, resonerade kring 
godkändgränsens negativa effekter redan innan det vunnit laga kraft. De kom dock fram till en 
annan slutsats än Emanuelsson gjorde åtta år senare. Inför den stora förändring som det nya 
betygssystemet innebar, tog de upp två aspekter. Dels att eleven kan uppleva betyget som ett 
personomdöme så att han eller hon upplever sig mindervärdig som person, dels att betyg kan 
leda till självuppfyllande profetior. Den som redan har ett lågt betyg känner sig knäckt och 
blir omotiverad att kämpa vidare. Då blir det också svårare för skolan att hjälpa eleven. Det 
omvända gäller för den som får ett högt betyg och blir sporrad att få ett ännu högre. Ändå 
menar författarna att ett dåligt betyg är bättre än inget betyg alls: Att inte bli sedd, att det 
man skapar förbigås med tystnad eller inte tas på allvar / / är generellt sett värre ont än ett 
lågt betyg. Ett redovisat omdöme, även ett icke godkänt, är bättre än tystnad.

 

(Allard m.fl. 
1994, s. 22). De menar också att de ökade kraven på skolan i och med ett införande av 
godkändgränsen innebär klart förbättrade förutsättningar för de elever som i annat fall är 
predestinerade att misslyckas i skolan.   

I boken Bakom betygen resonerar Nilsson (1977) kring betygens psykiska effekter. Han var 
verksam under det relativa betygssystemets tid, men hans argument mot betyg skulle kunna 
vara desamma idag. Nilsson vill ta död på föreställningen om att betygen är en morot för 
eleven. Han menar att betygsmotivationen är en fråga om att bli accepterad av sig själv och 
andra. Vinsten av ett bra betyg är främst social; acceptans i skolan och i hemmet. En 
psykologisk reaktion mot ett dåligt betyg är att gå in i försvarsställning. Många är de elever 
som bestämmer sig för att strunta i skolan om de ligger risigt till. Varför? Som Nilsson själv 
uttrycker det: Den som försöker men ändå får dåliga betyg är dum. Men om man inte visar 
ambitioner har man ju rätt att klara sig dåligt. Då vet alla att det bara är viljan som saknas, 
inte den heliga intelligensen.  (Nilsson, 1977, s. 127). Slutsatsen av Nilssons resonemang blir 
att betyg som fenomen har negativa effekter på elevens inlärning, kunskapsinhämtande och 
syn på sig själv.   

Huruvida en godkändgräns är bra för eleven och skolan eller inte, råder det uppenbarligen 
delade meningar om. Andersson (2002, s. 162) hänvisar till skolverkets intervjuer utförda år 
2000, som visar att åtgärdsprogrammen för elever som inte blir godkända ofta inte fungerar. 
Detta kan bero på bristande resurser, men oavsett orsak är det oerhört viktigt att skolorna 
kommer tillrätta med detta steg, annars riskerar dessa elever att endast bli stämplade och inte 
hjälpta.   

3.2.2 Samtal och kommunikation 
Med den nya läroplanen kom också ökade krav på en kommunikation mellan lärare, elever 
och föräldrar. I Lpo 94 går att läsa följande: Läraren skall utifrån kursplanernas krav 
allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för 
eleven och hemmen / / (Lpo 94, s. 18, min understrykning). Om information till elever och 
föräldrar står det: Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och 
arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och 
påverkan.

 

(Lpo 94, s. 6-7). Att utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare hålles en 
gång per termin är också ett krav som främjar kontakten mellan hem och skola. Vad betyder 
då detta i praktiken? Lindbergs undersökning 1997-1999 (2002) visar att flera lärare upplever 
att kommunikationen med föräldrar har stärkts. Tonvikten på utvecklingssamtalen har blivit 
en annan. Nu handlar det om skolans krav och hur man kan hjälpa eleven att bli godkänd. 
Måhl (1998) påpekar vikten av att ge ärliga besked, även om de skulle vara negativa. I 
slutändan handlar utvecklingssamtalet om elevens framtid och vad som kan göras från alla 
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parters håll för att öka elevens kunnande. Ett framåtsyftande och utvecklande samtal oavsett 
var eleven befinner sig är det primära målet.   

Skolverkets utgångspunkt är att de nationella styrdokumenten är uttryckta i så generella 
termer att det krävs professionella samtal mellan lärare om vad de egentligen betyder. 
Konkretiseringen görs genom kommunikationen mellan lärarna och det ligger på skolledning 
och kommunerna att se till att utrymme finns för sådana diskussioner och samtal. Särskilt 
viktigt är detta ur likvärdighets- och rättvisesynpunkt. (Skolverket, 2001).  

Även den direkta kommunikationen med eleverna har förändrats. Carlgren (2002) lyfter fram 
att läraren nu förväntas diskutera grunden för bedömningarna med eleverna själva på ett helt 
annat sätt än tidigare. Tydliga krav och bedömningsgrunder blir allt viktigare. Läraren ska 
kunna motivera ett visst betyg. Kraven på likvärdighet vid betygssättningen är så stora att det 
aldrig får uppfattas som att eleven har fått ett godtyckligt satt betyg. Vidare menar Carlgren 
att det nya betygssystemet sätter elevernas lärande i fokus och att eleverna på ett nytt sätt kan 
förstå lärarnas bedömning eftersom de känner till grunderna! Flera av lärarna i Lindbergs 
undersökning (2002) upplever en ökad kommunikation mellan lärare och elever. Eftersom 
tydligheten blivit större gentemot eleverna för vad som krävs, känner eleverna allt mer att 
betygen är kopplade till deras prestationer i stället för dem som personer.   

Måhl (1998) ser det som något väldigt positivt att läraren är tydlig med vilka krav som ställs 
inför exempelvis ett nytt arbetsområde. Han menar att öppenheten skapar trygghet. Eleven 
vet, och behöver inte gissa sig till vad som förväntas. Dessutom gynnas de barn som inte 
kommer från akademikerhem . De föräldrar som inte givet förstår vad skolan vill komma åt, 
blir hjälpta av de i förväg uppsatta och explicita målen. Därmed kan de handleda och hjälpa 
sitt barn på ett bättre sätt än tidigare vad gäller läxor och annat skolarbete. Måhl jämför också 
med det relativa betygssystemet där kraven ofta blev efterhandskonstruktioner. Utifrån 
resultatet bestämdes kraven. Med ett målrelaterat system menar han också att läraren tvingas 
lära ut strategier för hur eleven ska nå målen, något som inte var lika lätt då det inte var 
tydligt vad eleven skulle kunna. Kroksmark (2002) menar att det går lättare att välja en 
effektiv organisation och utveckla de mest kreativa undervisningsmetoderna om målet som 
ska uppnås är tydligt. Med tydliga mål kan ramarna bli mindre statiska. Till exempel kan en 
skola utan timplan vara en bra lösning i den målstyrda och inte regelstyrda skolan, menar 
Kroksmark.   

Både Måhl (1998) och Linde (2003) tar upp en annan sida av kommunikationen, nämligen att 
det är lärarens ansvar att ta reda på var eleven befinner sig för att sedan lägga upp 
undervisningen efter detta. Ett diagnostiskt tänkande behövs enligt Linde både för hela 
gruppen och för den enskilda eleven. Det finns många sätt att diagnostisera och det är särskilt 
viktigt i början då eleverna är nya för läraren. 

3.2.3 Betygssättningen, likvärdighet och rättvisa 
Vad är det då som ska ligga till grund för betygssättningen i det nya mål- och kursrelaterade 
betygssystemet? Det som är anpassningsbart är vägarna för att nå målen. Skolan, lärarna och 
eleverna är i princip fria att välja vilka arbetssätt och metoder som helst för att nå de uppsatta 
målen. Däremot är själva målen kompromisslösa även om de är möjliga att tolka på olika sätt 
(Skolverket, 2000). Läroplanen (1994) anger att läraren skall vid betygssättningen utnyttja 
all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och 
göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper

 

(Lpo 94, s. 18). På frågan om flit och 
ambition, läxor lektionsarbete och uppförande ska kunna påverka bedömningen, svarar 
skolverket nej (Skolverket, 2001, s. 33). Detsamma gäller om en elev inte når målen men 
läraren ser särskilda omständigheter som förklarar detta. Även om läraren bedömer att eleven 
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kommer att klara gymnasiet, får inte ett godkänt betyg sättas om eleven inte nått målen, 
såvida inte eleven tillhör gruppen med funktionshinder som kan specialbehandlas vid 
betygssättningen(Skolverket, 2001). Anledningen till skolverkets hårda linje har med kraven 
på likvärdighet och rättvisa att göra. Från skolverkets skrift Bedömning och betygssättning 
(2001) hämtas följande citat (s. 27) :  

Och de ska bedömas utifrån samma mål och kriterier även om de läst olika saker. Rent konkret betyder kravet 
på likvärdighet och rättvisa att ett betyg i ett ämne satt i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan 
klass./---/Kunskaperna ska vara likvärdiga, ha lika värde, i kvalitetshänseende men behöver inte vara lika till 
innehåll.  

En hjälp för att klara kraven på likvärdighet, är de nationella proven. Resultaten sammanställs 
och läraren kan i betygssättningen ha stöd av resultatet. Ett nationellt prov kan givetvis inte 
visa på alla mål och ska därför enligt Skolverket endast utgöra en begränsad del av 
betygsunderlaget (Skolverket, 2001). Trots de nationella proven och trots kvalitetsgranskning 
och andra insatser från skolverkets sida för att stödja lärarna i arbetet för likvärdiga och 
rättvisa betyg, visar Skolverkets kvalitetskontroller att betygen i själva verket inte är rättvisa. 
Per Thullberg, generaldirektör på Skolverket, berättar i en tidningsartikel att skillnaderna i 
betygsresultat mellan olika kommuner är enormt stora. Enligt den senaste betygsstatistiken 
från grundskolan har 93 % av avgångseleverna minst betyget G i kommunen med de högsta 
betygen medan motsvarande siffra är 55 % i den kommun med minst andel godkända. 
Thullberg betvivlar att skillnaderna i kunskaper egentligen är så stora. Det finns fortfarande 
många lärare som inte har tillräckliga kunskaper i det nya betygssystemet för att kunna sätta 
rättvisa betyg (Thullberg, 2004). På vissa skolor har det relativa tänkandet fortsatt, på andra är 
det ett alltför ensidigt material som bedöms (exempelvis enbart prov) vilket strider mot 
kursplanens krav på ett allsidigt underlag. Likaväl som att en del elever missgynnas, får vissa 
fördelar på andras bekostnad Enligt Skolverket behövs det mer av lokala diskussioner för att 
tolka målen, inte minst med tanke på alla de outbildade som arbetar som lärare i skolan idag. 
Alla elever ska få en rättvis bedömning och uppenbarligen är inte det stöd som tidigare getts 
från Skolverkets sida tillräckligt. Därför utarbetas nu ett omfattande kommentar- och 
bedömningsmaterial som blir tillgängligt i september 2004 (Skolverket, 2004).  

På ett sätt kan det låta enkelt att sätta betyg enligt förutbestämda mål. Har eleven nått målen 
eller inte? Till vilken grad i så fall? Svaret styr betygssättningen. Fjellström (2002) ser dock 
etiska problem som lärare ställs inför just på grund av kraven på likvärdighet. Den stora haken 
är enligt honom individualiseringen, som också ingår i skolans uppdrag. Lärare vet att elever 
reagerar olika på med- och motgång. Eftersom medgång ofta innebär en sporre, lockas lärarna 
till att sätta ett högre betyg. De ser och väger in tidigare och framtida prestationer och vilken 
effekt ett visst betyg kan ha för en särskild elev. Fjellström framhåller den självuppfyllande 
profetian och menar att betyget kan spela en avgörande roll för elevens fortsatta lärande. Själv 
anser han att läraren borde få lita på sitt omdöme och ibland väga in den stimulerande 
effekten och se till vilka konsekvenser ett visst betyg får. Han varnar dock för en överdriven 
tillämpning, då hela betygssystemet skulle kunna kollapsa.   

Emanuelsson (2002) reagerar starkt mot att arbetsinsatsen inte får vägas in i bedömningen. 
Eftersom elever har så olika förutsättningar behöver en del elever knappt anstränga sig för att 
nå godkänt medan andra får arbeta otroligt hårt och kanske ändå inte nå målen. Detta är 
orimligt. Ska belöningen för dessa elever vara att ändå inte bli godkänd? Individualiseringen 
visar sig inte över huvud taget då betygen ska sättas. Alla elever är dugliga för fortsatt lärande 
och skolan måste hitta en form att bedöma varje elev utifrån hans eller hennes förutsättningar, 
menar Emanuelsson.    
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3.3 Tidigare forskning utifrån elevers perspektiv 

3.3.1 Material 
Då det ingår i studiens syfte att undersöka betyg och bedömning ur ett elevperspektiv, tas här 
upp tidigare forskning som inriktat sig på just detta. För att ge en övergripande bild av hur 
betygssystemet fungerar i dagens skola görs hänvisningar till elevperspektivet i Skolverkets 
Nationell kvalitetsgranskning från år 2000.  

Flera undersökningar grundar sig helt på elevperspektivet och en av dem är Skolverkets 
rapport Den rimliga skolan 

 

Livet i skolan och skolan i livet (1999) som bygger på en 
brevväxling mellan 46 elever från olika skolor i landet och Skolverket under åren 1995-1998. 
En annan är doktorsavhandlingen Upplevd kompetens (1999) av Maj-Lis Hörnqvist som 
bygger på intervjuer och brevskrivning av två åttondeklasser under läsåret 97/98. Nyare 
forskningsrön (från 2000-2001) återfinns i Bengt Brodows och Kristina Rininslands bok En 
skola som om elever betydde något (2002). Genom att läsa uppsatser från knappt 700 elever i 
högstadiet och gymnasiet har de skapat sig en bild av hur elever upplever sin skolverklighet. 
Nyligen publicerades Attityder till skolan 2003 (2004b), framtagen genom en omfattande 
enkät- och telefonundersökning utförd av Skolverket bland elever i år 7-9 och gymnasiet, 
lärare, skolbarnsföräldrar och allmänhet. Jämförelser med tidigare liknande undersökningar 
kan ge en bild av eventuella förändringar i elevers och andra berördas bild av skolan. Nedan 
redogörs för generella tendenser men inga exakta resultat presenteras. Det ska påpekas att det 
i flera undersökningar både är grundskoleelever och gymnasieelever som deltagit. 

3.3.2 Betygens påverkan på elever 
Vilken effekt har betygen på elevernas upplevelse av sig själva och skolan? Skolverkets 
senaste attitydundersökning (2004b) visar på att andelen stressade barn i skolan blir allt större. 
I genomsnitt känner sig var tredje grundskoleelev stressad, en markant ökning sedan 1997. 
Stressen är värre bland flickor än bland pojkar. Flera av undersökningarna tyder på att det är 
både betygshets, betungande läxor och prov som bidrar till upplevd stress (Brodow & 
Rininsland, 2002, Skolverket, 1999). Undersökningarna visar också tydligt att det finns ett 
konkurrenstänkande i skolan. Trots att det målrelaterade betygssystemet inte innebär ett 
jämförande mellan elever, tycks tävlingstänkandet vara centralt för många. Elever uttrycker 
på olika sätt att de jämför och tävlar med varandra och att placeringen i klassen fortfarande är 
viktig. Att ligga efter någon annan kan vara en bidragande faktor till stress (Skolverket, 1999). 
Även Hörnqvists studie (1999) visar detta. Att ha hunnit mer eller mindre betyder ofta att vara 
bättre eller sämre. Även press hemifrån kan medföra stress. Skolverkets nationella 
kvalitetsgranskning (2000) visar att stressen och konkurrensen i grundskolan är störst i 
kärnämnena, eftersom det är i dessa som betyget Godkänd krävs. En viss konkurrens om de 
mest populära gymnasieskolorna och programmen finns, men den ökade stressen tros till 
största del bero på att eleverna känner till de höga kraven på gymnasiet och att de även siktar 
på en eftergymnasial utbildning, vilket ofta kräver höga betyg. Dessutom kan en bidragande 
faktor vara den allmänna uppfattningen om kunskap. Strävansmålen uppmanar alla att sträva 
efter att nå så långt som möjligt och hela samhället ställer krav på kunskap och lärande.   

Vad är då betyg för eleverna egentligen? Är det ett bevis på kunskap, endast missvisande 
bokstavskombinationer eller något djupt förknippat med den egna personen? För många är 
betygen tätt sammanbundna med den egna identiteten. De påverkar självkänslan, kan höja den 
till skyarna eller få ner den i botten. De kan innebära en viss ställning i klassen eller på skolan 
men det är inte alltid självklart att höga betyg ger högst ställning. Det gäller att vara duktig 
utan att bli kallad plugghäst eller tönt på grund av höga betyg. Det finns exempel på 
elever som går in för betygen så till den grad att deras identitet står och faller med dem så att 
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betygen och identiteten blir sammanflätade (Skolverket, 1999). Ett icke godkänt betyg kan 
kännas som ett underkännande av personen och inte endast som att tillräckliga kunskaper 
saknas (Skolverket, 2000).  

3.3.3 Rättvisa (?) betyg  
Enligt Skolverket (2000) är elever överlag medvetna om att de inte jämförs med varandra utan 
mot uppsatta mål, något som upplevs som positivt. Ju äldre eleverna är, desto mer medvetna 
är de om betygskriterierna. Däremot upplever ändå många att beteendekriterier spelar in i 
betygssättningen, exempelvis flit, närvaro och att ta ansvar. Det förekommer få diskussioner 
kring hur betygen sätts. Skolverkets brevväxling med elever (1999) visar att många elever 
saknar kunskap för hur betygen ska sättas. En del upplever att det är de som personer som blir 
bedömda, inte kunskaperna. Flera antyder att det är viktigt att hålla sig väl med lärarna och att 
relationen till lärarna kan vara viktigare än att tillägna sig kunskaper. Brodow & Rininsland 
(2002) har funnit att en del elever upprörs över att hårt arbete inte belönas i betygen, att 
många lärare har bristfälliga kunskaper i hur målstyrande betyg sätts, och att förtroendet för 
lärarnas betygssättning är kluvet. I Skolverkets attitydundersökning (2004b) framkommer 
dock att allt fler elever tycker att lärare sätter rättvisa betyg. Anmärkningsvärt är dock att var 
tionde elev anser att inga eller endast några få av lärarna sätter rättvisa betyg. Glädjande nog 
har emellertid både elever och föräldrar fått ett allt större förtroende för skolan. Såväl 
elevinflytande, stödinsatser, relationer mellan lärare och elever och mobbning  samtliga delar 
har utvecklats i positiv riktning jämfört med tidigare undersökningar.  

3.3.4 Betygen och elevers lärande  
Brodows och Rinislands undersökning (2002) visar att de flesta elever inte anser att betygen 
bör tas bort. Då frågan om betygens vara eller icke vara diskuteras är det första problemet hur 
ett urval då skulle kunna ske till högre studier. Vad skolan skulle ha istället blir således ett 
aktuellt spörsmål. Men om man bortser från dessa tekniska frågor och ser på hur det ser ut 
idag, kan frågan ställas: vilken effekt har dagens betygssystem på elevernas lärande? 
Skolverket (1999) fann att många elever gärna framhåller provresultat och betyg i siffror, 
medan väldigt få diskuterar lärande och kunskap i uppsatserna. Betygen handlar om resultat 
och prestation och inte det som det egentligen handlar om: sammanhang och kunskaper. För 
många kan belöningarna och bedömningarna i sig bli moroten. Kunskaperna blir därmed 
underordnade betygen. Samma tendenser har Brodow och Rinisland funnit (2002). Någon 
elev framhåller att betyget är direkt avgörande för hur mycket man lär sig. Om chansen finns 
för ett höjt betyg, läggs betydligt mer arbete ned i detta ämne. Vidare fann de att betygen kan 
ha en direkt hämmande effekt på elever i klassrummet. Av rädsla för att verka okunniga och 
därmed riskera betygen, avstår en del elever från att uttala sig i öppna diskussioner. Samtidigt 
som flera elever tar upp betygens motiverande effekt, kan frågan bli vad motivationen ger. 
Har skolan lyckats om strävan efter höjda betyg enbart handlar om det och inte om att utöka 
kunskaperna? 
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4. Metod 
Den metod som jag använder för studien av elevperspektivet är enkätundersökning. Mycket 
förenklat kan det sägas att kvantitativa metoder, dit enkätundersökning vanligtvis räknas, är 
mer inriktade på siffror medan kvalitativa metoder mer handlar om orden bakom siffrorna. 
Tvärsnittsdesign eller surveydesign kallas den undersökningsdesign som inbegriper enkäter 
och strukturerade intervjuer, vilka är viktiga metoder för kvantitativa forskare. Karakteristiskt 
för tvärsnittsdesign är att fler än ett fall studeras (oftast många fler), att undersökningen görs 
vid en enda tidpunkt, samt att undersökningen utförs på ett sådant sätt att datan är mätbar och 
att relationer mellan olika variabler kan studeras. Att det behövs fler personer till kvantitativa 
än till kvalitativa undersökningar beror på att syftet med undersökningarna ofta ligger på olika 
plan. En kvantitativ forskare är intresserad av att kunna mäta, finna samband mellan olika 
variabler samt generalisera till en större population. Frågorna i enkäter eller strukturerade 
intervjuer innehåller ofta svarsalternativ och är mer styrande till sin natur, just för att svaren 
ska kunna jämföras (Bryman, 2002). Kraven på reliabilitet och validitet är höga. Reliabilitet 
förklarar Ejlertsson (1996) med att undersökningen skall kunna upprepas vid ett senare 
tillfälle och ge samma resultat. Validitet innebär att det som är avsett att mätas verkligen mäts. 
En fråga med hög validitet får således inte ha systematiska fel och ska inte kunna tolkas på 
flera olika sätt (Ejlertsson, 1996).   

Långa intervjuer med öppna, icke styrande frågor och få deltagare är en typisk metod inom 
den kvalitativa forskningen som brukar räknas som en mer öppen forskningsstrategi. Där 
hoppas man kunna generera nya teorier genom forskningen och bygger i mindre grad på 
tidigare forskningsrön och hypoteser. En viktig del är att se situationer genom deltagarnas 
ögon. Det är inte så viktigt att varje intervju går till på exakt samma sätt. (Bryman, 2002)  

Det finns flera andra metoder att använda sig av, men eftersom mitt val stod mellan dessa två, 
redogör jag här endast i korthet för dem. Anledningen till att jag väljer enkäten och således en 
kvantitativ metod för min studie, är att jag vill ha med många elever i undersökningen. Mitt 
syfte är att ta reda på den allmänna uppfattningen om betyg hos elever i klass 9, något som 
jag anser blir bättre med många elever än med ett fåtal genom djupintervjuer. Bredden är ännu 
viktigare än djupet för mig, eftersom jag kommer att möta så många elever i mitt yrke. 
Dessutom är jag intresserad av att se på ett par specifika variabler; nämligen kön, nuvarande 
betyg och framtidsambitioner, för att se om jag kan hitta några samband mellan dessa och 
upplevelsen av betyg. Det skulle vara omöjligt att dra några slutsatser om sådana samband 
ifall studien hade varit kvalitativ och endast haft några få respondenter. I valet av metod är det 
viktigt att se vilket syfte man har med sin studie. I mitt fall anser jag att enkätundersökning är 
den lämpligaste metoden. Flera av de undersökningsresultat som jag hänvisar till under 
rubriken tidigare forskning är dock framtagna genom kvalitativa metoder, med öppen 
kommunikation genom brevväxling eller fria uppsatser.   

Bryman (2002) menar att det är fullt möjligt att göra en kvantitativ studie innehållande 
kvalitativa drag och att forskningsinriktningarna är olika men dock inte oförenliga. På grund 
av att enkätundersökning är mätinstrumentet för denna studie, är den kvantitativ till sin 
karaktär men jag vill framhålla dess kvalitativa sidor. Vad jag vill ta reda på är inte objektiva 
fakta utan attityder och uppfattningar om ämnet betyg och bedömning. Resultatet kommer 
inte att bli ett statiskt uppräknande av statistik och fakta såsom fallet kan vara i vissa 
kvantitativa studier. Genom min studie vill jag se hur högstadieelever verkligen förhåller sig 
något som berör dem och deras livssituation. Procent och andelar är till viss del centralt för 
resultatet men syftet är att undersöka attityder och vad dessa kan tänkas betyda och få för 
konsekvenser. Vissa frågor är också utformade så att svaren mer blir fingervisningar och 
tendenser än exakta svar. Utifrån min studie kommer det inte heller att vara möjligt att 
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generalisera till hela populationen, vilket ofta är intentionen för rent kvantitativa forskare. 
Sammanfattningsvis kan denna studie ses som kvantitativ i sin utformning men innehållande 
både kvantitativa och kvalitativa drag. Till exempel är ett typiskt förhållningssätt för en 
kvalitativ forskare att det sociala ses som ett resultat av samspel mellan individer och som 
något som ständigt revideras, medan den sociala verkligheten av kvantitativa forskare upplevs 
som mer statisk. I detta avseende är min studie definitivt kvalitativ.  

4.1 Urval 
För att begränsa antalet deltagare, deltar endast elever i år 9 i undersökningen. Eftersom de 
står i begrepp att komma in eller inte komma in på gymnasiet, bör frågor om betyg och 
bedömning vara mer aktuella för dem än för elever i år 8. De fyra skolklasserna kommer från 
olika delar i och kring en medelstor stad i södra Sverige. En skola ligger i ett villaområde 
strax utanför staden, en klass med musikinriktning är från en central stadsdel, en skola finns i 
ett invandrartätt område och en i en mindre stad ca fem mil från den förstnämnda staden. På 
tre av de fyra skolorna har jag kontakter sedan tidigare, så det har inte varit några problem att 
få tillträde.  

Bryman (2002) kallar denna typ av urval för kvoturval vilket innebär att forskaren medvetet 
försöker spegla populationen i avseende på exempelvis kön, etnisk bakgrund, ålder och 
socioekonomisk status. Kvoturval räknas som ett icke-sannolikhetsurval eftersom det till 
syvende och sist är forskaren som tar det slutgiltiga beslutet om vilka som får möjlighet att 
delta i undersökningen. De sannolikhetsbaserade urvalen görs slumpmässigt enligt särskilda 
strategier. På grund av tidsskäl och andra praktiska skäl har detta inte varit möjligt för mig. 
Eleverna i min undersökning har mycket gemensamt. De går samma årskurs och befinner sig i 
samma situation inför gymnasiet. De är alla en del av det svenska betygssystemet och inga 
individer är uteslutna från klasserna. På individnivå görs inget urval från min sida utan det är 
klassen som helhet som väljs ut. Att det ska vara jämn fördelning på könen är inget jag kan 
styra över, eftersom samtliga elever har möjlighet att deltaga.   

Trots att detta kvoturval har gjorts för att uppnå största möjliga variation av uppfattningar, är 
det inte möjligt att generalisera till hela populationen eftersom det är just dessa 88 elever som 
undersökningen gäller. Svaren skulle kunna se mycket annorlunda ut om undersökningen 
exempelvis utförts i en annan del av landet. Resultatet bör alltså tas emot för vad det är: en 
attitydundersökning bland ett begränsat antal elever i ett avgränsat geografiskt område under 
våren 2004.  

4.2 Utförande 
Som redan nämnts, hade jag själv önskemål om fyra olika skolor. Jag tog kontakt med lärare 
på dessa skolor och bestämde dag och tid för min visit. Före mitt besök på skolorna, skickade 
jag ut information om undersökningen till elevernas målsmän via deras lärare (bilaga 1). 
Enligt forskningsetiska regler ska målsmän underrättas i de fall då eleverna är minderåriga 
eftersom de har rätt att låta eleven avstå från deltagande. För att utförandet skulle gå till på så 
lika sätt som möjligt på de fyra skolorna, åkte jag själv till den aktuella skolan efter 
överenskommelse med läraren i fråga. Enkätundersökningen ägde rum i deras eget klassrum 
på ordinarie lektionstid. Lektionen inledde jag med att i korthet berätta om mitt 
examensarbete, dess syfte och elevernas roll i detta. I enlighet med de etiska kriterierna för 
forskning, informerade jag eleverna om att deltagandet var frivilligt, garanterade deras 
anonymitet samt förklarade att mitt examensarbete var det enda område där deras uppgifter 
skulle användas. Dessutom förklarade jag varför jag ville veta deras nuvarande betyg och 
framtidsambitioner så att de skulle förstå att det var sambandet som jag var intresserad av och 
inte betyget i sig. När eleverna fyllde i enkäten, var jag tillgänglig för frågor och uppmanade 
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också eleverna att fråga vid eventuella oklarheter. Jag var noga med att fråga läraren om 
någon var frånvarande och eventuell orsak eftersom det då blir ett bortfall.  

4.2.1 Bortfall 
Enkätundersökningar kritiseras ofta för att det finns risk för ett stort bortfall. Externt bortfall 
innebär att personer som var tänkta för undersökningen inte deltar. Ett internt bortfall innebär 
ett bortfall på enstaka frågor. En fråga kan vara överhoppad, eller inte ifylld enligt 
instruktionerna (Ejlertsson, 1996). Enligt Bryman (2002) är risken för externt bortfall störst då 
enkätundersökningen utförs via post, eftersom det kan vara en stor andel som inte skickar 
tillbaka enkäterna. Han tar även upp flera andra nackdelar med postenkät, t ex att ingen finns 
närvarande för att svara på frågor samt att det inte går att veta säkert att det är den tilltänkta 
respondenten som verkligen svarat på frågorna. Genom att jag själv introducerar min enkät 
och finns närvarande för frågor, kommer jag runt dessa problem på ett smidigt sätt.   

Det externa bortfall som jag fått i min undersökning beror på de elever som varit frånvarande 
då undersökningen utförs. Ingen elev har varit på lektionen och avstått från att deltaga. Inte 
heller har någon målsman motsatt sig sitt barns deltagande. I de fyra klasserna har nio elever 
varit frånvarande på grund av sjukdom, en elev har skolkat och fyra elever har varit placerade 
i en mindre grupp och inte närvarande på den ordinarie lektionen. Det är särskilt dessa och 
den skolkande elevens åsikter som skulle ha varit intressanta för undersökningen. Några av 
dem som måhända skulle avvika i uppfattningar, deltog inte i undersökningen. Det interna 
bortfallet i min undersökning är litet. På fråga 2 har två elever fyllt i två alternativ och en elev 
har gjort detsamma på fråga 6. Instruktionen var att endast ett alternativ skulle fyllas i och 
därför måste dessa tre svar strykas ur undersökningen. Detta innebär att de sammanlagda 
svaren uppgår till 86 respektive 87 på dessa två frågor. Fråga 10 innebar en rangordning med 
max två alternativ. Ett par har fyllt i flera men eftersom rangordningen funnits kvar, har jag 
endast tagit med alternativ ett och två.  

4.3 Enkätens utformning och frågornas syfte 
Enkäten finns med som bilaga (2) och består huvudsakligen av tre typer av frågor. Dels 
påståenden att ta ställning till enligt en s.k. Likertskala (Ejlertsson, 1996, Bryman, 2002), dels 
öppna frågor och dels rangordnande frågor. Ett par öppna frågor behövs för att 
undersökningen inte ska bli alltför ytlig och styrd från min sida, men frågor med 
svarsalternativ används i de fall då fria svar inte anses nödvändiga.  

Enkäten är indelad i fyra delar. I den första, Betygen, du och andra, är syftet att se om 
elevernas direkta uppfattning om betyg är positiv eller inte samt hur de själva anser att de 
påverkas av betyg. Frågorna handlar om konkurrens, stress och press att lyckas, betygens 
inverkan på självförtroendet samt vad som är den största motivationen för dem i skolan. I del 
två, Rättvisa (?) betyg och information, undersöks om eleverna upplever lärarnas betyg som 
rättvisa, vad de tror att betygssättningen grundar sig på samt om informationen från lärarens 
sida är tydlig om vad som gäller för ett högre betyg. Del tre har jag valt att kalla 
Betygssystemet. Frågorna handlar här om godkändgränsen inför gymnasiet, det mest positiva 
och negativa med betyg samt om eleverna skulle föredra en betygsfri skola. De eventuella 
slutsatser om hur betygen påverkar elevernas lärande hoppas jag kunna läsa ut ur de andra 
svaren. Frågorna är i huvudsak öppna för att inte styra eleverna. Den sista delen, 
Bakgrundsinformation, är mycket viktig för studien. Det är utifrån dessa jag ska undersöka 
om flickor och pojkar respektive hög- och lågpresterande har olika attityder och upplevelser 
om betyg. Med det nu rådande systemet går det inte att fråga efter medelbetyg eller 
betygssnitt vilket komplicerar det hela. Flera frågor ställs för att få fram så mycket 

information som möjligt. Särskilt intressant är det att veta hur de som saknat betyg någon 
gång har svarat på resten av enkäten. Att bakgrundsinformationen läggs sist i enkäten är en 
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rekommendation från Ejlertsson (1996) som menar att det är viktigt att lägga kärnfrågorna i 
början. Han menar också att mer svårbesvarade frågor bör komma mot slutet, varvid jag 
placerar fler öppna frågor mot slutet än i början. Detta är allra viktigast vid postenkäter, då 
risken kan vara stor att respondenten upplever enkäten besvärlig från start. Sammantaget kan 
svaren i min enkät förhoppningsvis ge en tydlig bild av elevers syn på betyg och 
betygssättning. Att jag byter typsnitt flera gånger under enkäten är för variationens skull så att 
den inte ska ge ett alltför enformigt intryck. Dock hålls samma typsnitt på samma typ av 
frågor för att undvika förvirring. En ny stil betyder något nytt 

 
antingen ett nytt sätt att ställa 

frågorna på eller en ny vinkling av ämnet. 

4.4 Metoddiskussion 
Utifrån den tid och de möjligheter jag haft, anser jag fortfarande att kvoturval var ett lämpligt 
förfarande för att utföra enkätundersökningen. Då jag sammanställt resultatet har jag dock 
funnit att andelen högpresterande är överrepresenterad och att det är förhållandevis få som i 
nuläget saknar betyg i något ämne. Eleverna fick fylla i vilket eller vilka betyg de har flest av 
och det visade följande resultat:  

Diagram 1: De betyg eleverna har flest av 
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Enligt Linde och Emanuelsson går 20-25 % av eleverna ut grundskolan utan ett godkänt betyg 
i något ämne. Så är inte fallet i min studie. Bland dessa 88 elever i årskurs nio, saknar i 
nuläget endast 4 elever betyg i något ämne och ytterligare ett par har gjort det tidigare. VG är 
det vanligaste betyget bland flickor och G bland pojkar. Det faktum att studien innehåller 
många högpresterande kan påverka resultatet. Som tidigare nämnts, kan inte detta resultat 
generaliseras till en större population.   

Fördelningen mellan könen är förhållandevis jämn med 46 flickor och 42 pojkar. Det medför 
att det är möjligt att se på skillnader mellan könen. För jämförandet mellan hög- och 
lågpresterande görs ett särskilt urval. Till högpresterande räknas de som har VG och MVG 
eller enbart MVG. Till lågpresterande räknas de som har Ännu icke Godkänt eller betyget 
Godkänt som högst. Efter detta urval består varje grupp av 10 elever, varav fem flickor och 
fem pojkar i den högpresterande gruppen och tre flickor och sju pojkar i den lågpresterande, 
eftersom det inte fanns fler att tillgå i denna grupp. Detta är en så liten grupp att resultatet 
endast bör ses som möjliga tendenser. Tyngdpunkten på denna del av studien blir således 
mindre än tanken var från början.   

Jag försökte utforma frågorna så att de inte skulle kunna tolkas på fler än ett sätt, enligt Ejlerts 
rekommendationer (1996). Dock kan jag i efterhand konstatera att fråga 13 kan förstås på två 
sätt. Frågan lyder som följer: Vad ingår när läraren sätter betyg, tror du? (kryssa i alla 
alternativ som stämmer) .  Frågan var tänkt att förstås som vilka delar eleverna tror ska ligga 
till grund för betygssättningen, men kan lika gärna betyda vad lärarna i verkligheten

 

grundar 
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betygssättningen på, vilket inte behöver betyda samma sak. Trots detta, anser jag att svaret 
blir intressant att diskutera.  

5. Resultat och analys 
En förteckning i siffror över de exakta svarsresultaten fråga för fråga finns med som bilaga 3. 
I de påståenden som eleverna tar ställning till finns alternativen stämmer helt, stämmer 
ganska bra, stämmer mindre bra och stämmer inte alls. Ibland görs en större indelning och då 
sätts de två förstnämnda respektive sistnämnda ihop. Svaren på de öppna frågorna vävs in i 
resultatet och presenteras endast under denna rubrik. Efter varje presenterat område, 
diskuteras detta i direkt anslutning till resultatet. 88 elever deltar i studien, varav 46 är flickor 
och 42 pojkar.  

5.1 Elevers uppfattning om betygens påverkan 
Inställningen till betyg som helhet är i mycket hög grad positiv. Hela 89,8 % av eleverna 
anser att påståendet att få betyg upplever jag som något positivt stämmer helt eller ganska 
bra. Överlag är flickor något mer negativa än pojkar men det är ändå en liten del. 76,2 % 
upplever att betygen är en positiv sporre för dem att kämpa mer.   

Resultatet visar att det finns ett konkurrenstänkande i skolan. 41,9 % instämmer ganska bra 
på påståendet att det pågår en slags tävlan mellan klasskompisarna om betyg och 14 % att det 
stämmer helt. Dock är det en stor del som inte håller med; 31,4 % anser att det stämmer 
mindre bra och 12,8 % att det inte stämmer alls. Flera elever kommenterar denna fråga. En 
elev ser konkurrensen som något positivt: Att det pågår en tävlan mellan elever, det sporrar 
bara mig att kämpa mer.

 

En annan kommenterar att det kan bero på klassen: Fråga 2 är 
nog speciellt i musikklass överhuvudtaget. Ambitionen är väldigt hög . Att eleverna kan ha 
olika inställning, lyfts också fram av en elev: Vissa personer tävlar, men inte alla.

 

Det 
finns inga markanta skillnader mellan pojkar och flickor.   

Vad gäller betygsrelaterad stress visade studien följande resultat. Staplarna visar andelen 
elever i procent:   

Diagram 2: Elevernas uppfattning om betygsstress 
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Sammantaget håller 70,5 % av eleverna med helt eller ganska bra i påståendet. Som 
diagrammet visar är flickor stressade i större utsträckning än pojkar. Det är inte bara betygen i 
sig som är stressande utan även arbetsbördan, uttrycker flera elever: Ofta får man mycket 
extrauppgifter för att få ett betyg (oavsett grad). Detta känns stressande . Betygen vi har 
här på skolan handlar bara om hur mycket man gör, så ju mer uppgifter, desto bättre betyg. 
Elever idag hinner inte detta eftersom det är samma system i alla ämnen . En elev kopplar 
samman stress och konkurrens: En tävlan mellan klasskompisarna och stress hör lite ihop. 
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När man är sämre än någon annan stressar man upp sig själv och då presterar man oftast 
sämre . Ytterligare en elev menar att betygen får negativa effekter på prestationen: Jag 
tycker betygen kan få en att bli pressad och stressad så allt går sämre än det skulle gjort om 
man inte var stressad .   

På frågan om eleverna upplever press att lyckas i skolan, svarar 75 % ja och 25 % nej. 
Eleverna som svarar ja får fylla i max två alternativ om varifrån de upplever mest press. 
Resultatet finns i cirkeldiagrammet nedan.    

Diagram 3: Elevernas uppfattning om pressen att lyckas i skolan 

Från vem upplever du mest press att lyckas i skolan?

Mig själv 45 %

Lärarna 21,6 %

Hemifrån 18 %

Samhället 8,1 %

Kompisar 7,2 %

  

Pressen som eleven sätter på sig själv är den absolut största. Lärarna och hemmet står för en 
mindre del och samhället och kompisarna för en marginell del. Dubbelt så många flickor (16 
st) upplever press från lärarna jämfört med pojkar (8).  

Varför är det då så viktigt för eleverna att lyckas i skolan? Eleverna fick rangordna de tre 
viktigaste faktorerna för motivationen i skolan vilket resulterade i ordningen som följer:  

1. Att förbereda mig inför gymnasiet 
2. Att lära mig mer, intresse 
3. Att få högre betyg 
4. Att få beröm hemma 
5. Jag känner ingen motivation 
6. Att få bättre resultat/betyg än kompisarna  

Glappet mellan plats tre och fyra är väldigt stort. Endast några få elever anser att det tillhör 
det allra viktigaste att vara bättre än klasskamraterna.   

Två frågor rör påverkan på självförtroendet och identiteten. Ungefär 2/3 av eleverna håller 
helt eller ganska väl med om att ett dåligt betyg påverkar självförtroendet negativt. Endast  
6,8 % menar att ett betyg som de inte är nöjda med inte alls påverkar deras självförtroende.   

Få elever, endast tre stycken, stämmer helt in i påståendet att betygen påverkar identiteten och 
självbilden. Närmare hälften tycker att det stämmer ganska bra, men många, 33,3 %, anser att 
det stämmer mindre bra. En flicka ger följande kommentar: Har man betyg som man är nöjd 
med nedvärderar man inte sig själv. Betygen styr också hur andra ser en (medvetet och 
omedvetet) . En annan tycker att det kan vara olika: Det beror på om det är ett ämne man är 
intresserad av.
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5.1.1 Diskussion och analys 
Liksom Skolverkets och Brodow & Rininslands undersökningar (2004b, 2002), visar även 
denna att många elever upplever stress och tävlan mellan varandra, samt att många elevers 
självförtroende och självbild påverkas av betyg (Skolverket, 1999). Det är viktigt att se vad 
skolan kan förändra för att minska dessa fenomen, även om stress och tävlan i små doser inte 
nödvändigtvis behöver innebära enbart negativa upplevelser.   

Det relativa betygssystemet innebar ett ständigt jämförande mellan elever. Att det fortfarande 
förekommer tävlan och konkurrens i skolan tror jag personligen inte behöver vara 
efterdyningar från det relativa betygssystemet. Det är nämligen inte bara när betygen kommer 
in i bilden som människor tävlar med varandra. Redan på lågstadiet tävlar elever om att bli 
färdiga först. I vuxenvärlden måste den som vill göra karriär kunna framhålla sig själv och 
faktiskt bevisa att han eller hon är bäst och mer lämpad än andra. Vissa människor, vissa 
elever, är mer tävlingsinriktade än andra precis som en elev skrev. Visst skulle det vara skönt 
om eleverna slapp konkurrera och tävla med varandra, men är det egentligen betygen som 
uppmuntrar till detta eller är det helt enkelt sådana vi är, vi människor?  

Elever idag känner stress över betygen. Enligt min undersökning är eleverna ännu mer 
stressade än i Skolverkets senaste attitydundersökning (2004b). Eleverna anger förutom 
betygen också tung arbetsbörda och mängden uppgifter som bidragande faktorer, ett resultat 
som både Skolverket (1999) och Brodow & Rininsland (2002) tidigare funnit. Det är mycket 
som ska hinnas med vilket i sig skapar stress. Det är det kvantitativa synsättet som man ville 
komma bort ifrån genom att utforma målkriterierna som mål och låta vägarna dit stå fria. 
Ändå verkar kvantiteten enligt eleverna fortfarande spela stor roll. Att som lärare tänka 
igenom syftet och ge meningsfulla uppgifter där det viktiga inte är att eleven gör så mycket 
som möjligt utan så bra som möjligt skulle kunna minska stressen då mängden uppgifter 
hopar sig framför eleverna. Precis som Skolverkets undersökning, visar min att flickor är mer 
stressade än pojkar. Genom studien kan inga slutsatser dras om orsakerna till detta men frågan 
väcks om flickor överlag möjligen ställer högre krav på sig själva än pojkar.   

75 % av eleverna upplever press att lyckas, vilket är en hög siffra. De flesta elever har angett 
att den största känslan av press kommer ifrån dem själva. Något måste emellertid ha fått dem 
att från början känna denna press inom sig. Om inget utifrån upplevdes som pressande, borde 
de inte känna sådan press från sig själva heller. Enligt Skolverket (2000) känner eleverna 
kraven inför gymnasiet och även ännu högre studier och det är också enligt min undersökning 
den största motiverande faktorn. Förmodligen är det också dessa yttre krav som får eleverna 
att känna en inre press. De många gånger outtalade kraven från samhället på att vara lyckad 
och framgångsrik finns anledning att återkomma till i den avslutande diskussionen.   

Lärarna kommer på andra plats, vilket jag inte är så förvånad över. Läraren är den som ser 
eleverna varje dag och som genom undervisningen ska få eleverna att ta till sig och lära sig 
nya saker. Läraren har i sin tur press på sig att så många elever som möjligt ska nå målen och 
inhämta så mycket kunskap som möjligt. Frustrationen när elever inte gör sitt bästa eller helt 
enkelt upplevs som lata går att förstå. Jag tror att en del elever rent av kan må bra av att det 
sätts lite press på dem. Det är dock viktigt att pressen blir på en uppmuntrande nivå och att 
eleven aldrig upplever sig som mindervärdig om han eller hon inte når ända fram varje gång. 
Jag tror att läraren har en viktig roll vad gäller elevernas upplevelse av press att lyckas. 
Eleven ska uppmuntras att lära sig så mycket som möjligt, men betygen och prestationerna 
måste hållas isär från elevens människovärde och egenvärde. Detta kan låta självklart, men en 
pojke i en klass skrev så här om det negativa med att få betyg: Att betygen blir viktigare än 
elevens övriga egenskaper.

 

Pojken har en viktig poäng här. Eleven måste först och främst få 
vara människa, inte ett föremål för betygssättning. Att fler flickor än pojkar upplever press 
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från lärarna finner jag intressant. Det är möjligt att flickor känner andra förväntningar på sig 
från lärarna än pojkar gör. Att lärarna verkligen skulle förvänta sig olika prestationer från 
flickor och pojkar skulle det behövas forskningsstudier på för att kunna bekräfta eller 
dementera. I min studie upplever flickor överlag mer press på att lyckas i skolan än pojkar så 
att fästa alltför stor vikt vid lärarens roll vore fel.   

En del elever upplever press hemifrån, i överensstämmelse med Hörnqvists studie (1999). På 
vilket sätt pressen upplevs kan jag bara spekulera i. Säkerligen har en del förväntningar på sig 
för att efter en utstakad bana nå en viss typ av högre utbildning vid högskola eller universitet. 
Dock tror jag att flera elever också känner pressen just för att de vet att föräldrarna blir glada 
när det går bra för dem. Två elever uttrycker att glädjen i att visa upp betygen hemma är något 
av det allra bästa med betyg. Skolans möjlighet att styra hemmets press på eleven är givetvis 
begränsad. En elev skriver att hon får pengar för varje högt betyg, något som hon själv 
upplever som uppmuntrande och motiverande. Bland eleverna är det väldigt få som anger 
samhället som en av de största pressande aktörerna. Detta tror jag beror på att samhället 

är ett abstrakt begrepp.   

Genom frågan om motivationsfaktorer ville jag få fram vad som får eleverna att kämpa. På 
första plats kom Att förbereda mig inför gymnasiet . Eleverna verkar oerhört medvetna om 
att kraven på gymnasiet är höga och det är därför de måste kämpa. För många är inte 
godkändgränsen den stora haken utan en medvetenhet om att gymnasiet kan bli för svårt om 
de inte lyckas tillräckligt bra på högstadiet. Väldigt få elever anser att tävlan med andra elever 
är en viktig del av motivationen. Enligt resultatet är tävlingsinstinkten underordnad både 
gymnasieförberedelser, intresse av att lära sig, viljan att få högre betyg samt att få beröm 
hemma. Trots den tävlan som elever upplever, är det således inte i första hand denna som får 
dem motiverade. Faran som Skolverket såg i breven från elever (1999) att höga betyg blir 
viktigare än att tillägna sig kunskaper, stämmer inte överens med min studie. Enligt den är 
både förberedelser inför gymnasiet och intresse att lära sig mer viktigare än betygen vilket är 
positivt!   

Skolverkets brevväxling med högstadieelever (1999) visade att en del upplever hela sin 
identitet sammanflätad med betygen. I min undersökning är det endast tre elever som helt 
instämmer med att betygen påverkar deras identitet och självbild medan nästan hälften som 
anser att det stämmer ganska bra. Som nämndes i resultatet, ansåg någon elev att det helt och 
hållet beror på vilket ämne det är. Jag kan tänka mig att olika ämnen kan ha olika status för 
eleverna, både kollektivt och individuellt. För en elev som är väldigt intresserad av att skriva 
och satsar på författaryrket, är ett högt betyg i svenska troligtvis viktigare än ett högt betyg i 
biologi. Ett sämre betyg än väntat i svenska kan då ta ner självförtroendet och tas personligt 
eftersom det visar att kompetensen inte var så hög som eleven väntat, om betyget är rätt satt. 
Ett dåligt biologibetyg kan däremot vara mer lättsmält. Eleven kanske inte hade satsat lika 
mycket i det och hade heller inte lika höga krav på sig själv inom detta ämne. Att de flesta 
elevers självförtroende påverkas negativt i viss mån av ett sämre betyg än väntat kan knappast 
ses som förvånande. Därför kan man lätt förstå Fjellströms resonemang (2002) om att lärare 
lätt kan lockas till att sätta ett högre betyg i ett uppmuntrande syfte, något som enligt 
Skolverket inte är acceptabelt (2001). Vad kan jag då göra som lärare för att elevens 
självförtroende inte ska sjunka alltför mycket? Genom mitt sätt kan jag visa att eleven har ett 
värde för den person han eller hon är, ett värde som inte är förknippat med betygen. Att ta 
bort betygen skulle inte automatiskt innebära att eleven inte skulle få dåligt självförtroende. 
På något sätt måste återkoppling ske oavsett vilket system man tillämpar och då blir 
förmodligen känslan densamma om eleven får mindre positiv återkoppling än väntat.    
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5.2 Betygssättning och information 
Nedan visas resultatet av frågan om vilka delar som eleverna själva tror ingår i 
betygssättningen.   

Tabell 2. Elevernas uppfattning om grunderna för betygssättningen 
Alternativ att fylla i  Antal elever  

av 88 
Andel elever i 
procent 

Mina kunskaper och 
hur väl jag nått målen

 
85 96,6 

Min närvaro på 
lektioner  

73 83 

Hur bra jag kämpar  58 66 
Hur jag sköter mig på 
lektionerna  

69 78,4 

Hur jag är som 
person  

31 35,2 

Annat: Provresultat 11 12,5 

 

Att kunskaper och måluppfyllelse räknas in i betygssättningen är de flesta överens om (dock 
inte alla!). Många tror eller anser dock också att skötsamhet på lektioner och närvaro är 
viktiga delar. Två tredjedelar tycker att ambition och kämpaglöd räknas in och drygt 35 
procent anser att deras personlighet ingår i bedömningen. Provresultat finns inte med som 
förtryckt alternativ men 11 elever har lagt till denna del under rubriken annat, nämligen .   

På den öppna frågan om det borde vara på något annat sätt, finns många olika svar, givetvis 
beroende på vad de fyllt i. Den största kritiken är att lärare bedömer personligheten. Åtta 
elever har skrivit om detta, exempelvis i följande citat: Lärarna borde sätta betyg på mina 
kunskaper och inget annat men tyvärr så är det så att de gör det i alla fall, man märker att 
lärarnas favoritelever får bättre betyg än andra.

 

En annan elev skriver: / /hur man är 
som person borde inte räknas med men det gör det tyvärr . Det finns flera elever som hävdar 
motsatsen 

 

att personligheten inte bedöms och att det är positivt. Ett par elever tar också upp 
att olika lärare bedömer olika och att rättviseaspekten då kommer i kläm.   

Sex elever tar upp att det borde ingå i bedömningen hur väl man kämpar och fyra stycken hur 
mycket varje elev utvecklats efter egna förutsättningar. En elev tar upp att det ofta är svårt att 
få höjt ett betyg. Lärarna ser för mycket till vad man presterat tidigare. Någon kommenterar 
att lärarna går för mycket efter provresultat medan en annan anser att prov borde väga tyngre 
än arbeten. Uppenbart är ändå att många elever uppfattar att delar som uppförande, närvaro 
och hur väl de kämpar vägs in i betygen och att detta är bra. Någon tar till och med upp att det 
är viktigt att alla dessa delar vägs in.   

Trots viss okunnighet i vad betygen ska grunda sig på, anser 72,8 % att påståendet att alla 
eller nästan alla lärare sätter rättvisa betyg stämmer helt eller ganska bra. Endast 3,4 % anser 
att påståendet inte stämmer alls. Här finns dock en markant skillnad mellan pojkars och 
flickors uppfattning. 39,1 % av flickorna svarar att de anser att påståendet stämmer mindre 
bra eller inte alls medan endast 14,3 % av pojkarna är av samma uppfattning.   

Resultatet av de två frågorna om lärarnas information visar även de på en skillnad mellan 
pojkars och flickors uppfattning. Pojkar är något mer nöjda än flickor, något som visas i 
diagram 4.   

Diagram 4: Elevernas uppfattning om tydligheten angående betygskrav 
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De flesta är ganska nöjda, men en anmärkningsvärd del, 34,8 % av flickorna och 26,2 % av 
pojkarna anser att läraren är mindre bra på att informera om vad som krävs för att höja 
betyget. En flicka fyller i ganska bra och lägger till om jag är på dom!

 

på ovanstående 
fråga.   

Samma tendens i skillnader mellan pojkar och flickor gäller frågan om lärarnas tydlighet för 
olika betyg inför ett arbetsområde. Flickor är inte lika nöjda som pojkar. Eleverna är dock  
överlag mer nöjda med lärarnas information inför arbetsområden än med information om krav 
för höjda terminsbetyg.     

5.2.1 Diskussion och analys 
Att de flesta lärare sätter rättvisa betyg anser en majoritet av eleverna både i min och 
Skolverkets undersökning (2004b).  

Enligt Skolverket (1999, 2000) upplever många elever att beteendekriterier spelar in i 
bedömningen, något som stämmer väl överens med resultaten i denna studie.   
66 % av eleverna tror att lärarna ser till hur väl de kämpar och väger in detta i bedömningen 
och över 35 % tror att lärarna i betygssättningen bedömer dem som personer! Enligt 
Skolverket är det hur väl eleven når målen och inget annat som ska ligga till grund för 
betygssättningen. Det är bara tre elever av 88 som fyllt i enbart denna första punkt. Flera 
opponerar sig mot vad de anser ingår i betygssättningen. Frågan är inte konstruerad på det 
sättet att man kan avgöra om eleverna enbart skriver utifrån sina egna erfarenheter av hur 
verkligheten ser ut eller om de mer normativt fyller i hur de tror att det är tänkt att vara. Dock 
ges möjlighet till att kommentera, vilket många elever också väljer att göra.   

Närvaro är förvisso en variabel som kan vara svår att bortse ifrån. Om en elev inte är 
närvarande, kan läraren få svårt att bedöma elevens kunskaper och till vilken grad eleven 
uppfyllt målen. Förhoppningsvis är också lektionerna så pass givande att en elev som har hög 
frånvaro inte tillägnar sig lika mycket kunskap som de övriga. Eftersom målen ofta innefattar 
både muntliga och skriftliga prestationer, kan det i princip bli omöjligt för en elev med hög 
frånvaro att få ett högt betyg. Ett lägre betyg blir oftast en naturlig följd av hög frånvaro men 
faktum kvarstår dock: om en elev som har hög frånvaro ändå visar sig uppfylla kriterier för ett 
visst betyg är det detta som ska bedömas!   
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Punkten att jag sköter mig på lektionerna kan förstås på två sätt. Jag syftade på elevens 
uppförande men det kan också förstås som hur väl eleven sköter sitt skolarbete under 
lektionerna. 88,4 % av eleverna tror att detta ingår i betygssättningen, en mycket hög siffra 
om de flesta tolkat frågan som att uppföra sig. Det andra tolkningssättet handlar mer om flit. 
Från Skolverkets sida är man dock tydlig med att flit inte ska ingå, utan att målen är det 
primära. Liksom Emanuelsson (2002) reagerar flera elever på att det inte tas någon hänsyn till 
elevernas förutsättningar och hur väl de kämpat och utvecklats. Uppfattningarna går alltså isär 
om vad som egentligen ingår i betygssättningen. Flera elever yttrar sig om att det borde spela 
in hur mycket tid man lägger ned och vilka förutsättningar man har. Samma reaktioner mötte 
också Brodow och Rininsland i sin undersökning (2002).  

11 elever lägger själva till provresultat som en punkt under de övriga. Om det funnits med 
som alternativ skulle antagligen siffran ha varit långt högre eftersom så pass många skrivit i 
den på eget initiativ. Ett par elever nämner också att provresultaten väger alltför tungt. Detta 
har även Skolverket funnit och höjer ett varnande finger för en alltför ensidig bedömning. 
Att över 35 % av eleverna uppfattar att de som personer blir bedömda, finner jag en aning 
skrämmande. Då är det inte att undra på att många förknippar betygen med identiteten. Flera 
uttrycker att det inte borde vara så, medan andra tycker att bedömningsgrunderna är bra trots 
detta.   

Sammanfattningsvis kan sägas att många elever uppfattar att de blir bedömda utifrån betydligt 
fler faktorer än vad som är tanken enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 
Frågan jag ställer mig är då om det verkligen förhåller sig på detta sätt eller om eleverna är 
dåligt informerade om grunderna för betygssättningen. Skolverkets undersökningar har visat 
på tydliga brister i information (1999), men troligtvis uttalar sig eleverna också utifrån egna 
erfarenheter. Flera har uppenbarligen uppfattat att det tagits hänsyn till person för både höga 
och låga betyg. Vad läraren kan göra är att tydligt informera eleverna om vad betygen ska 
grunda sig på, samt ha ett så välgrundat underlag att varje elev kan få det givna betyget 
motiverat på ett bra sätt. Ett betyg får aldrig uppfattas som godtyckligt satt. Lärare som vet 
med sig att de har svårt att förhålla sig objektiva gentemot eleverna i betygssättningen, kan 
diskutera resultat och prestationer med en annan lärare för att höra ytterligare en åsikt. Kraven 
på likvärdighet måste vara höga och eleverna ska känna sig trygga i att det är deras kunskaper 
som bedöms, inte de som personer!  

Så till ämnet information från lärarens sida. En majoritet av eleverna finner informationen om 
betygskriterier före ett arbetsområde eller krav för ett höjt betyg nästkommande termin som 
tillfredsställande. Dock anser 22,7 % (tydlighet inför arbetsområde) respektive 33 % 
(tydlighet inför nästkommande termin) att lärarens information är delvis eller helt otillräcklig. 
Varför flickor är mer missnöjda än pojkar är det svårt att dra slutsatser om. Har flickor högre 
krav på att informationen ska vara heltäckande eller har pojkar lättare att ta till sig det som 
läraren vill säga? Pojkar anser också i högre grad än flickor att lärarna sätter rättvisa betyg. 
För det helt instämmande alternativet skiljer det nästan 20 % i flickors och pojkars åsikter. 
Visserligen är detta en alltför liten studie för att generella slutsatser i denna specifika fråga ska 
kunna dras, men det är intressant att fråga sig vad detta i så fall skulle bero på. Bedömer 
lärarna pojkar och flickor olika? Har flickor och pojkar olika syn på vad rättvisa är? Jag nöjer 
mig med att lyfta frågorna, i detta nu saknas svar från min sida.    

Om det förekom mer diskussioner både bland lärare och mellan lärare och elever om 
betygssättningen och informationen kring den, skulle förmodligen denna ansenliga del som 
upplever missnöje, kunna reduceras betydligt.  
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5.3 Allmänt om betygssystemet 
En öppen fråga handlar om elevernas syn på att det krävs betyget godkänt i svenska, engelska 
och matte för att komma in på gymnasiets nationella program. Då det finns en siffra efter ett 
påstående är detta det antal elever som fritt skrivit detta eller något liknande.   

De allra flesta eleverna ser detta krav som något positivt och nödvändigt. Det främsta skälet 
som elever spontant uppger är att det annars kommer att bli problem på gymnasiet (26). Ett 
par menar att nivån på gymnasiet skulle bli alltför ojämn om vissa saknar förkunskaperna. 
Många elever framhåller att kärnämnena är de viktigaste ämnena (16) och ytterligare 7 tar upp 
att man behöver dessa ämnen senare i livet. 7 elever hävdar att kraven för att nå godkänt är så 
låga att det inte borde vara något problem. En elev antyder att det räcker att gå på lektionerna 
och det borde alla klara av. Några vill gå längre och menar att det inte bara borde krävas 
Godkänt i dessa tre ämnen utan i alla (2). Ett par elever ser godkändgränsen som positiv för 
att den ger ett mål att kämpa för (4). Flera tar upp att det individuella programmet finns för 
dem som inte klarat gränsen ännu och att detta är positivt. Några hävdar att dessa krav gör att 
det blir ett rättvist system. Alla har samma chans, menar de (2).  

Är då alla elever positiva till gymnasiets krav? En flicka tar upp problemet att ha svårt för ett 
specifikt ämne: De är negativt att om man har jättebra betyg i alla ämnen utom t ex matte så 
kommer man ändå inte in.

 

En annan menar att vissa program, exempelvis det estetiska, inte 
borde ställa samma krav som de teoretiska programmen. Systemet innebär att elever som är 
väldigt intresserade av ett visst program ändå inte kommer in på grund av kraven på godkänt i 
kärnämnena. Endast två elever tar upp negativa psykiska effekter. Den ena menar att det blir 
stressigt för dem som inte klarat av kärnämnena, och den andra att det blir en tråkig stämpel 
att inte vara godkänd.    

Elevernas inställning till en betygsfri skola tecknas enligt diagram 5.    

Diagram 5:  Elevernas inställning till en betygsfri skola 
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På denna fråga svarar 13,6 % ja, 36,4 % vet ej och 50 % nej. En klar majoritet är således 
negativa eller tveksamma. Det främsta argumentet mot en betygsfri skola verkar vara bristen 
på återkoppling, att eleverna då inte får veta var de ligger. Många tar också upp att de skulle 
bli mindre motiverade och menar att det inte skulle finnas något att kämpa för. Flera använder 
uttrycket att bli för slapp . Betygen är en sporre och utan dem får man inget bevis för hur 
duktig man är, uttrycker ett par elever. En kille skriver på följande vis: En betygsfri skola 
skulle inte vara bra eftersom att lära sig pga intresse inte funkar. Man tröttnar efter ett tag . 
Han behöver betyg för att motiveras. En elev skriver att lärarna kanske inte skulle bry sig om 
eleverna på samma sätt om de inte blev betygssatta. Ett par tar också upp frågan hur urvalet i 
så fall skulle ske till gymnasieskolan.  
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Vilka skulle då vara fördelarna med en betygsfri skola? De flesta som uttalar sig positivt tar 
upp att det skulle bli mindre stress (6). Någon skriver att det blir mindre tävlan, en annan att 
man skulle slippa få dåligt självförtroende. Några tar upp att det då måste finnas ett annat 
urvalssystem för högre studier (3), medan någon ser det positiva att man kan komma in på det 
man vill. Ett par tveksamma elever menar att det är svårt att ta ställning för något som man 
inte förstår hur det skulle fungera.   

5.3.1 Det bästa med betyg 
Eleverna får som uppgift i enkäten att fritt skriva om det bästa och sämsta med betyg. Deras 
svar kan delas in i ett par underkategorier. Då det finns en siffra efter ett påstående är detta det 
antal elever som fritt skrivit detta eller något liknande. Det positiva med betygen presenteras 
först.  

 

Information 
Många elever (34) tar upp detta som en mycket viktig faktor. Man vill veta var man ligger , 
är ett vanligt förekommande citat. En flicka skriver så här: Att få veta hur det har gått för 
mig, utan en massa konstiga och obegripliga förklaringar.  Två elever tar upp att man genom 
betygen kan se sin egen utveckling.  

 

Betygens motiverande inverkan 
Många tar upp att de genom betygen har något att kämpa för (14). Betygen medför också att 
man vill lära sig mer, hävdar någon.   

 

Belöning och glädje 
Flera elever tar upp att betygen kan göra dem glada. Det är roligt, både för sin egen skull (3) 
och att visa upp ett bra betyg hemma (2). Ett par skriver att de genom betygen känner sig bra 
på något (3) och många ser betygen som en belöning för att man kämpat bra (13).  

 

Urval 
Fyra elever tar upp att betygen är bra för gymnasieintagningen. Genom ett bra betyg kan man 
komma in på den linje man vill.   

5.3.2 Det sämsta med betyg  

 

Stress och press 
28 av eleverna tar upp stress och press som det sämsta med betyg. Kommentarerna handlar 
om att man ställer för höga krav på sig själv och om betygsfixeringen då allt handlar om 
betygen . En del nämner tävlan mellan elever som en negativ faktor (11). En elev skriver på 
följande vis: Man får inte ha dåliga dagar utan måste visa upp fina sidan.

     

Kan påverka självförtroende och självbild negativt 
Att få ett dåligt betyg gör att man blir besviken på sig själv (6). Betygen kan i sig ge dåligt 
självförtroende (4) och, som en flicka uttrycker det, om man tror att man har lyckats så får 
man veta att man inte har det . Fem elever tar upp betygens dömande effekt. En elev tar upp 
att betygen medför grupperingar i klassen, där vissa är coola och andra plugghästar . 
Betygen kan också spräcka framtidsdrömmar genom att man inte kommer in på det man vill.   
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Orättvisa 

Några elever tar upp att lärare bedömer olika och att vissa lärare sätter orättvisa betyg (5). 
Fyra elever anser att det mest negativa med betyg är när man inte får det betyg man förtjänar.  

 
Hur systemet fungerar 

Fem elever tar på olika ställen i enkäten upp att det borde finnas fler betygssteg. En elev 
kritiserar att alla kriterier för ett betygssteg måste vara uppfyllda för en höjning: Man måste 
ha bra på ALLT, kan ha MVG på det skriftliga men vara sämre i det muntliga och få VG.  En 
annan elev tar upp det negativa i att det inte tas hänsyn till elevernas olika förutsättningar. 
Flera kritiserar att framsteg som gjorts inte ska vägas in i bedömningen.  

5.3.3 Diskussion och analys 
En stor majoritet av eleverna verkar se kraven på godkänt i kärnämnena som något självklart 
och positivt. Deras svar tyder på en stor medvetenhet om vad som väntar dem på gymnasiet. 
Det är få som tar upp hur det skulle kännas att inte bli godkänd och kanske beror detta på att 
det var få elever utan godkänt som deltog i studien. Frågan verkar ha ett så självklart svar för 
många och den debatt som förs i vuxenvärlden om godkändgränsens konsekvenser verkar inte 
vara lika aktuell för dem som är föremål för betygssättning. Att så många som sju elever tar 
upp att kraven är så låga för att nå godkänt att i princip alla borde kunna klara dem, tyder på 
att de inte kommit i kontakt med problematiken på nära håll. Det bör nämnas att flertalet av 
dessa sju elever går i samma klass och att det i denna klass inte finns en enda elev som i 
nuläget saknar godkänt i något ämne. Ett par elever tar upp det individuella programmet som 
en positiv lösning på problemet.   

Min reflektion är att det är naturligt att i första hand se till sin egen situation. Tillhör man dem 
som siktar mot de allra högsta betygen, är troligen inte godkändgränsen något man funderar 
mycket över. Eftersom kraven inte står i konflikt med deras egna prestationer blir svaret 
enklare än annars. De två elever som tar upp psykiska konsekvenser, att det kan bli pressande 
och stressande samt att det kan få en stämplande effekt, visar att de försökt tänka ett steg 
längre och sätta sig in i dessa elevers situation.   

Betygen tycks fylla en viktig funktion. Det är intressant att se att elevernas svar på frågorna 
om en betygsfri skola och det bästa med betyg i princip täcks av de funktioner av betyg som 
Linde beskriver (2003): diagnos och information, uppflyttning, differentiering, behörighet och 
kvitto på genomgånget stadium samt yttre motivation. Information och återkoppling om var 
man befinner sig verkar vara det allra viktigaste för eleverna. Med denna vetskap borde 
lärarna försöka att bli allt tydligare med återkoppling och information inför arbetsområden 
och vad som krävs för höjda betyg kommande terminer. Belöning för vad man presterat och 
betygens motiverande faktor är också något som nämns av många elever. Pojken som skrev 
att man tröttnar på att lära sig enbart genom intresse, visar att han behöver betygen som 
sporre. Samma uppfattning går att läsa in i andra svar.   

Liksom i Brodows & Rininslands undersökning (2002), är de flesta respondenterna här 
tveksamma eller negativa till en betygsfri skola. Få kommer med förslag om hur en betygsfri 
skola skulle kunna fungera. Några tar upp problem 

 

hur ska då urvalet till gymnasiet se ut? 
Andra skriver att de helt enkelt inte kan tänka ut hur det skulle kunna vara. En betygsfri skola 
skulle inte betyda att återkoppling saknas eller att ingen form av bedömning skulle ske men få 
elever verkar ha tänkt i dessa banor. De som är anhängare av en betygsfri skola skulle ha en 
hel del att förklara för dagens högstadieungdomar. Av dem som verkligen vill ha bort betygen 
är stress, press och tävlan mellan elever de främsta skälen. Frågan som jag tidigare ställt och 
som jag återkommer till är om det är betygen i sig som medför detta. Skulle inte de stressande 
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symtomen ändå finnas kvar eftersom ett urval måste ske, om inte inför gymnasiet så inför 
högre studier? De flesta är överens om att ett bedömningssystem i någon form måste finnas. 
Jag återkommer till vår individualistiska kultur och konkurrerande tänkande. Kan vi ha ett 
samhälle som vårt med ett system som inte skapar stress och press på något sätt? Ha i åtanke 
att den största pressen känner eleverna från sig själva. Skulle pressen verkligen försvinna om 
betygen försvann? Jag undrar det.   

En elev påpekar att lärarna kanske inte skulle bry sig lika mycket i en betygsfri skola. Detta 
kan kopplas till Allard m.fl. (1994) som tar upp behovet av att bli sedd och resonerar om att 
ett redovisat omdöme är bättre än tystnad. Att en betygsfri skola skulle få sådana 
konsekvenser ställer jag mig skeptisk till. Eleverna i dagens skola får inte betyg förrän i 
årskurs åtta, men få skulle påstå att lärare i de lägre årskurserna inte ser eleverna på grund av 
att de inte får betyg. Samtidigt är det sant att vårt betygssystem tvingar lärarna att agera i de 
fall då eleven inte når godkänt. Kanske är det detta eleven menar. 

5.4 Framtidsplaner  
Sverige har nioårig obligatorisk skolgång. Att gå i gymnasiet ses emellertid mer som en 
självklarhet än ett val. I min studie ska samtliga 88 elever gå i gymnasiet, där även 
individuella programmet är inräknat. Att möjligheterna är många märks tydligt då 23 olika 
gymnasieinriktningar är valda bland dessa elever. Planer på eftergymnasial utbildning finns 
också hos många, något som visas i diagram 6.   

 Diagram 6: Andel elever som vill studera på eftergymnasial nivå 
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Som diagrammet visar är flickor är något mer studieinriktade än pojkar och framför allt är det 
fler som är helt säkra på att de vill studera vidare på hög nivå. Vid en sammanräkning av 
staplarna ja, helt säkert och ja, troligtvis hamnar flickorna på 80,5 % och pojkarna på  
64,3 %. Många är fortfarande osäkra på vilken framtida utbildning de vill gå medan andra har 
mycket klart för sig exakt vilket yrke de vill arbeta som i framtiden.   

5.5 Samband mellan nuvarande betyg och attityder 
Som tidigare nämnts, innefattar jämförelsen endast 20 personer, varvid inga generella 
slutsatser kan dras av resultatet. Underlaget för denna delundersökning finns inte med som 
bilaga. Siffror presenteras i resultatet i de fall då jag anser det vara befogat.   

På den första delen är skillnaderna mestadels marginella mellan de två grupperna. De flesta 
(7) i den högpresterande gruppen instämmer helt i påståendet att betyg är något positivt 
medan de flesta (8) lågpresterande endast ser det som ganska positivt. Högpresterande är 
också något mer tävlingsinriktade. Däremot upplever båda grupperna stress i ungefär lika hög 
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grad och resultatet för om betygen är en positiv sporre ser exakt likadant ut på båda sidor. De 
lågpresterande får lite lättare dåligt självförtroende på grund av betygen medan fler av de 
högpresterande förknippar betygen med identitet och självbild.  

Resultatet skiljer sig åt mellan grupperna i fråga om vad som skapar mest motivation. Medan 
intresset och att lära sig mer är viktigast för de högpresterande, är förberedelserna inför 
gymnasiet viktigast för de lågpresterande. På tredje plats kommer betygen för båda grupperna, 
vilket också var resultatet för hela studien. För de allra flesta var dessa tre faktorer de 
viktigaste. Några av de lågpresterande har uppgett att de saknar motivation, annars få de 
övriga punkterna några poäng var hos grupperna.  

Bland de högpresterande upplever 8 av 10 press att lyckas i skolan medan 6 av 10 gör det 
bland de lågpresterande. En skillnad är att de högpresterande överlägset känner störst press 
från sig själva medan det bland de lågpresterande är ganska jämnt fördelat mellan lärarna, 
hemifrån och dem själva.   

Grupperna har ungefär samma uppfattning om rättvisa betyg. Däremot anser fler 
högpresterande att lärarna är mindre bra på att informera om vad som krävs för ett högre 
betyg inför ett nytt arbetsområde och inför en ny termin.   

Det är endast två av de lågpresterande som är tveksamma till godkändgränsen inför 
gymnasiet. Övriga 18 tycker att det är bra och nödvändigt. En av dem som opponerar sig 
skriver att det borde räcka med närvaro och att kämpa för att få godkänt. De flesta är också 
skeptiska till att ta bort betygen. En av de högpresterande och tre av de lågpresterande skulle 
föredra en betygsfri skola men de övriga vill ha kvar betygen eller är osäkra.   

Den största skillnaden mellan de två grupperna är om de satsar på eftergymnasiala studier. 7 
av 10 av de högpresterande är helt säkra på att de ska läsa vidare, två vill troligtvis och en är 
osäker. Av de lågpresterande är en helt säker, två skriver troligtvis, två är osäkra och fem ska 
troligtvis inte läsa vidare. I den högpresterande gruppen har eleverna överlag mycket klart för 
sig vad de vill satsa på för utbildning medan de andra är mer osäkra.  

5.5.1 Diskussion och analys 
Grupperna har mer lika inställning än jag från början hade väntat mig. En hypotes skulle 
annars kunna vara att de lågpresterande skulle ha en negativ inställning till betyg 
överhuvudtaget. Visst är den inte lika positiv hos den andra gruppen, men ändå vill de allra 
flesta ha kvar betygen. Att generellt hävda att betyg är positivt för de högpresterande och 
negativt för de lågpresterande är således inte riktigt. I min studie är det bara en enda av de 
lågpresterande som inte stämmer in helt eller ganska bra på påståendet att det är positivt att få 
betyg. Detta resultat gör mig glatt överraskad. Det tyder på att lägre betyg inte behöver ha den 
negativa effekt på eleverna som lätt tas för givet. Det finns inga kommentarer bland dessa 
elever som stöder Nilssons resonemang (1977) om att en naturlig psykologisk reaktion mot ett 
dåligt betyg är att ge upp alla försök eftersom man inte vill bli betraktad som dum.  

Ett par intressanta skillnader lägger jag märke till. Den ena är vad som styr motivationen hos 
de båda grupperna. Medan de högpresterande mer styrs av intresse och viljan att tillägna sig 
mer kunskap, är förberedelserna inför gymnasiet viktigast för de lågpresterande. Detta kan 
tyckas logiskt. Elever som drivs av intresse lär sig mer och får högre betyg. Att komma in på 
gymnasiet är en viktig motivation i sig men ger inte samma drivkraft som ett äkta intresse. Att 
flera också redan vid 15 års ålder har en plan för ett framtida yrke, kan också bli en sporre i 
sig.  
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Den andra skillnaden som jag tycker är intressant, är att de högpresterande sätter högre press 
på sig själva medan de lågpresterande främst känner press från lärare och därefter hemifrån 
och från dem själva. Kan det vara så att en högpresterande elev drivs av en inre vilja att 
prestera, att nå längre, att lyckas, medan en lågpresterande mer känner omgivningens krav? 
Lärare och föräldrar pratar om betyg och poäng och det är i första hand dessa grupper som gör 
att eleven känner press på sig att lyckas. Att de lågpresterande i lägre grad känner press 
överhuvudtaget kan också ha att göra med att de inte ställer lika höga krav på sig själva. 
Samtidigt visar resultatet att 7 av 10 av de lågpresterande ändå upplever att ett dåligt betyg 
påverkar självförtroendet negativt helt eller ganska mycket.   

Fler i den högpresterande gruppen anser att lärarna brister i informationen om betygsgränser 
och möjligheter att höja sitt betyg. Enligt min uppfattning finns det två möjliga orsaker till 
detta. Den ena är att det stämmer, det som Lindberg (2002) kommit fram till i sin 
undersökning bland lärare. Lärarna lägger mer energi på att hjälpa dem som ligger i farozonen 
för att inte klara målen än de högpresterande. Om detta är sant, brister alltså lärarna i att 
uppmuntra varje elev utifrån den nivå han eller hon befinner sig på. Det andra alternativet är 
att de högpresterande helt enkelt har högre krav på vad god information är. Det är inte 
orimligt att en elev som ständigt strävar efter högre betyg, är mer fordrande i vad 
informationen ska innehålla än en elev som är mindre motiverad eller själv anser att 
chanserna för ett högre betyg är små.   

Jag hade förväntat mig skillnader i upplevelser av stress men här visar resultatet att de båda 
grupperna känner stress på grund av betygen i ungefär lika hög utsträckning. Kanske har 
stress väldigt lite med de faktiska prestationerna att göra? Om prestationerna delvis har med 
grundläggande förutsättningar att göra, finns det egentligen inget som säger att dessa två 
grupper måste skilja sig åt. En elev som är godkänd kan ha känt en oerhörd stress för att 
lyckat nå dit medan en elev som får väl godkänd utan att behöva anstränga sig särskilt mycket 
inte alls behöver ha upplevt stress. Kanske vore det mer fruktbart att utifrån elevens 
utveckling under hela högstadiet se vilka grupper som känner mest och minst stress.   
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6. Avslutande diskussion 
Att bli betygssatt innebär så mycket. För en och samma elev kan det betyda känslor av glädje 
och inspiration, en motivation som förut inte tycktes finnas, press både från sig själv och 
omgivningen samt en nedtyngande känsla av misslyckande. Vad som bestämmer känslan är 
en blandning av faktiska resultat och betyg, upplevd förmåga, förväntningar och krav på sig 
själv i det aktuella ämnet och kanske till och med dagsform och humör. En sammanställning 
av resultatet visar att känslorna inför betyg inte är entydiga. För många verkar betygen väcka 
ett slags hatkärlek. De kan innebära stress, tävlan samt påverka självförtroende och identitet 
men är ändå inget som de flesta elever vill vara utan. Det ena vägs mot det andra. Den 
positiva motiverande faktorn kan också innebära stress. De flesta elever kan räkna upp både 
positiva och negativa sidor av betyg vilket gör elevernas attityder något svårkategoriserade. 
Precis som med så mycket annat så finns det inte bara en sida av myntet.   

Personligen anser jag att betyg är nödvändigt i någon form. Liksom flera av eleverna 
ifrågasätter jag att en betygsfri skola skulle fungera bra. Det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystem som råder idag är baserat på en människosyn och inställning till kunskap som 
jag kan stå bakom. En av de största vinsterna med detta system är att elever slipper bli 
jämförda med varandra. Att eleverna ändå i viss mån tävlar och konkurrerar med varandra är 
en annan sak. En elevs betyg kan i alla fall aldrig motiveras utifrån vad en annan elev fått för 
betyg. Att inte enbart bedöma tomma fakta utan till exempel elevernas förmåga att dra 
slutsatser är ett annat steg i rätt riktning, anser jag. Jag har som lärare frihet att välja vägar för 
att nå dessa mål och detta ser jag som något väldigt positivt. Då kan jag alltid välja metoder 
som jag själv har ett syfte med, vilket i sin tur gör det lättare att motivera eleverna.  

Min undersökning visar också att eleverna har en positiv grundinställning till betyg. En 
majoritet anser att betygen har en motiverande funktion och att de lär sig mer med betyg än de 
skulle ha gjort annars. Få vill ha bort betygen och det är också få elever som reagerar negativt 
på de omdiskuterade kraven på godkänt i kärnämnena inför gymnasiet. Liksom exempelvis 
Måhl (1998) är elevernas främsta argument att en elev som inte fått godkänt troligtvis får 
svårt att klara av gymnasiet, något som jag också håller med om. Emanuelssons (2002) 
argument om att alla elever ska få känna att de är godkända är visserligen vettigt men frågan 
är om en elev som omedelbart hamnar efter på gymnasiet inte känner sig underkänd ändå. 
Faktum är att benämningen inte är icke godkänd som kritikerna ofta reagerar på. Istället är 
det riktigare att säga att eleven saknar betyg i detta ämne eller möjligen är ännu icke 
godkänd . Förändrar detta något? Skulle känslan för dessa elever bli annorlunda om 
benämningarna var helt annorlunda, till exempel med ett siffersystem? Om en elev som inte 
når målen får rätt hjälp, anser jag att denna elev är mer behjälpt av detta än att släppas in på 
ett gymnasieprogram som han eller hon omöjligen skulle klara. Även om min inställning är att 
dessa krav är bra, är det viktigt att diskussionen om de elever som inte når målen är 
kontinuerlig. Som undersökningen visar, hänger identitet, självförtroende och betyg i viss 
mån samman och det är av yttersta vikt att läraren ger varje elev ett personligt värde som inte 
är kopplat till betyg. Eleven ska få uppmuntran på den nivå han eller hon befinner sig, i 
enlighet med läroplanen (Lpo 94, s. 9): Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter.

   

Flera elever framhåller, liksom Emanuelsson också gör, att elevens förutsättningar borde 
vägas in i bedömningen. Betygssystemet skulle då bli mer rättvist, anser några. Detta är en 
viktig, och på många sätt relevant synpunkt som Skolverket ännu säger nej till. Tanken att en 
elev som kämpat borde få lön för mödan är rimlig på sitt sätt. Som det ser ut idag kan samma 
betyg spegla så totalt olika arbetsinsatser att det inte på något sätt kan upplevas som rättvist. 
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Låt oss leka med tanken på ett system där elevernas egna förutsättningar tas med i 
betygssättningen. Frågorna jag vill ställa då är: vem kan bedöma vad som är rättvist och vad 
som är tillräcklig utveckling för en enskild elev? Är vi inte tillbaka i det relativa systemet i en 
ny form, där eleven hela tiden jämförs med sig själv och betygen då blir väldigt godtyckliga? 
Hur mycket skulle krävas av dem som har väldigt lätt för sig? Frågan är om inte stressen 
skulle bli ännu mer utbredd om alla elever måste lyckas och utvecklas maximalt efter sina 
förutsättningar. Min åsikt är att ett system där målet är att alla elever ska nå upp till en viss 
nivå och att var och en ska få den hjälp som behövs för att nå denna nivå är en bra 
utgångspunkt. Att det har skett vid en viss ålder borde däremot inte vara så viktigt. Till 
exempel anser jag att möjligheterna att få gå om en termin eller ett skolår borde vara betydligt 
större än de är idag. Att det individuella programmet finns är mycket bra men för en del 
elever kanske ett extra läsår i årskurs fyra, sex eller sju skulle medföra att de kunde gå ut nian 
med godkända betyg  

Hos många elever i enkätundersökningen har vikten av information lyfts fram. Det upplevs av 
många elever som det allra viktigaste att få veta var man ligger och vad som krävs för ett 
högre betyg. Att informera eleverna tydligt både som grupp inför ett nytt arbetsområde och 
individuellt inför terminsbetyg eller under utvecklingssamtal innebär att eleverna verkligen 
vet vad som gäller. Liksom Carlgren (2002), tror jag att risken att eleverna missuppfattar 
grunderna för betygssättningen blir betydligt mindre om samtal om betyg utgår ifrån 
betygskriterierna och målen. Om alla lärare arbetade mot detta mål skulle troligtvis ännu fler 
elever uppfatta betygen som rättvisa. Det bör tilläggas att det ibland kan brista i 
kommunikationen trots goda försök från lärarens sida. En elev som blir väldigt besviken på ett 
betyg kan bli så upprörd att han eller hon inte är mottaglig för motiveringen. Om läraren 
endast bemöts med att han eller hon sätter orättvisa betyg eller inte förstår, kan det vara 
omöjligt att föra en fruktbar diskussion om elevens möjligheter till ett högre betyg senare. 
Troligtvis är det bästa i en sådan situation att låta saken bero tills eleven inte är lika upprörd 
längre och mer mottaglig för att ta in information. Information om betygssättningen och 
upplevelser av rättvisa hör ihop enligt Carlgren. Hur viktigt blir det då inte för mig som lärare 
att eleverna känner trygghet i vad bedömningen grundar sig på?   

Ett nyckelord för lärare med kännedom om betygens påverkan på elever borde bli 
uppmuntran. Är det då lättare att uppmuntra en elev med betyget VG som ligger och väger för 
betyget MVG än en elev med ett medelgott G? Flera elever har tagit upp att betygsstegen är 
för få och att betyget G är alltför stort. Kanske skulle uppmuntran inte handla så mycket om 
vilket betyg eleven ligger på utan mer om elevens personliga kunskapsutveckling?! Har 
eleven gjort framsteg, börjat engagera sig mer i skolarbetet eller fått upp ett intresse som 
tidigare har tyckts ligga vilande? I så fall finns det gott om underlag för ett rågat mått med 
uppmuntran, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Är det inte detta som avses då det 
talas om individualisering och att möta elever på deras nivå? Om varken läraren eller eleven 
tror att ett högre betyg är möjligt, finns fortfarande möjligheter för uppmuntran. Här kommer 
dock betygsfokuseringen in i bilden. Läraren ska vara tydlig med information om betyg och 
betygsgränser men balansen mellan tydlighet och ett alltför stort fokus på betygen är viktig, 
tror jag. Det får inte bli som pojken skrev  att allt handlar om betygen .   

Att elever känner stress i skolan och över betyg och att flickor är mer stressade än pojkar har 
Skolverket tidigare konstaterat. Det faller en skugga över elevernas positiva inställning till 
betyg i och med att många uppger stress som den mest negativa faktorn. Jag skulle vilja se på 
dessa faktorer utifrån ett större perspektiv än skolans värld. Hur ser vårt samhälle ut idag? 
Reklampelarna sänder ut tydliga budskap om hur man bör se ut och vara, modetidningar och 
media basunerar ut hur man ska vara för att vara rätt

 

och passa in. Därtill kommer den 
individualistiska samhällssyn som vi är en del av. Det gäller att lyckas personligen och 
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självförverkligande är snarare ett krav än en möjlighet. Som jag ser det, är skolan endast en 
del i detta synsätt som växt fram under lång tid. Det är en del av vår västerländska kultur. 
Vad gäller stress tror jag att hela vårt samhälle är inne i en negativ spiral. Utbrändhet på grund 
av stress är ett förhållandevis nytt begrepp men nog så välkänt för många. Om vuxenvärlden 
är stressad är det inte konstigt att detta också speglar av sig bland barn och tonåringar. Om 
skolan lyckas vara en motbild där eleverna får uppleva en avstressad och lugn miljö, skulle 
det kunna betyda mycket för framtiden. Situationen är dock alltför paradoxal för att det skulle 
vara en lätt uppgift. Å ena sidan ska eleverna få lära i sin egen takt och känna sig värdefulla 
för vad de är och inte för vad de presterar. Å andra sidan finns kraven på att lyckas med 
utbildning, kunskapsinhämtning och framgång ändå där. Samtal om dessa frågor både bland 
lärare och elever kan göra att medvetenheten blir större och kanske på sikt påverkar 
skolklimatet.   

Då negativ stress och ohälsa bland ungdomar diskuteras, bör ej glömmas bort att eleverna i 
tonåren befinner sig precis på gränsen till vuxenvärlden. Omgivningens krav förändras då ett 
barn blir vuxet. Den omtumlande process som det innebär att bli vuxen påverkar alla, på olika 
sätt. Att det finns vuxna i ungdomarnas närhet som finns till för just dem är otroligt viktigt, 
tror jag. Personligen tror jag att betygen i sig spelar en betydligt mindre roll för elevernas 
välbefinnande än förtroende för vuxenvärlden, känsla av acceptans och egenvärde hos 
klasskamrater och omgivning.   

Att vara lärare innebär att inneha makt. Makt att bestämma och styra undervisningen och att 
tillåta eller inte tillåta beteenden i klassrummet. Läraren styr också till viss del över elevernas 
fritid i och med de läxor som ges, eller inte ges. Betygssättningen innebär ytterligare makt och 
ju mer jag har satt mig in i ämnet betygssättning, desto mer medveten blir jag om denna makt 
och hur viktigt det är att den inte missbrukas. Betygssättningen ska vara en del av vår 
professionella yrkesutövning. Som lärare har vi skyldighet att införskaffa kunskap om hur vårt 
nuvarande betygssystem är tänkt att fungera och utifrån detta ge eleverna så rättvisa och 
likvärdiga betyg som möjligt. Ingen människa eller lärare är ofelbar, men jag hoppas att detta 
arbete har öppnat vägar för vidare reflektioner och diskussioner om betygsättning, ett ämne 
som borde vara angeläget för varje lärare!
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6.1 Vidare forskning 
Ett par frågor som lämnats obesvarade under arbetets gång skulle vara intressanta att fördjupa 
sig i. Ett exempel är frågan om varför flickor upplever mer stress och press i skolan än pojkar. 
Beror det på inre förväntningar eller har samhället byggt upp olika förväntningar på pojkar 
och flickor? Det vore även intressant att se närmare på de mest stressade eleverna. Har det 
främst med skolarbetet att göra eller är stressen genomgående i dessa personers liv? Vilka är 
de gemensamma faktorerna för dessa ungdomar? Hur är förutsättningarna inför framtiden för 
mycket stressade elever? Löper de större risk än andra att drabbas av sjukdomar och 
utbrändhet? Vad kan vi i skolan göra för att på ett så tidigt stadium som möjligt hjälpa dessa 
elever? Utifrån dessa frågeställningar finns uppslag för flera intressanta studier, som tyvärr 
inte ges utrymme här.  
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Bilaga 1  

Hej! 

inte
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Bilaga 2 

Enkätundersökning - Betyg och bedömning ur ett elevperspektiv

  
Betygen, du och andra  
Stryk under det som stämmer bäst överens med din uppfattning. Välj endast ETT alternativ.  

1. Att få betyg upplever jag som något positivt. 

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls  

2. Jag tycker att det pågår en slags tävlan mellan klasskompisarna om betyg. 

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls  

3. Jag känner stress på grund av betygen. 

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls  

4. Betygen fungerar som en positiv sporre för mig att kämpa mer. 

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls  

5. Ett betyg som jag inte är nöjd med påverkar mitt självförtroende negativt. 

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls  

6. Betygen påverkar min identitet och bild av mig själv (åt något håll). 

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls  

7. Kommentera någon/några av frågorna om du vill (skriv numret på frågan först). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________   

8. Vad är den viktigaste motivationen för dig i skolan? Välj högst

 

TRE alternativ och 

rangordna dem där 1 är det allra viktigaste, 2 det näst viktigaste osv. Markera på linjen 

de alternativ som stämmer för dig. Det går också bra att endast fylla i ett alternativ.  

Att lära mig mer, intresse ____     

Att få högre betyg ____ 
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Att förbereda mig inför gymnasiet____ 

Att få bättre resultat/betyg än kompisarna ____ 

Att få beröm hemma ____ 

Jag känner ingen motivation ____ 

Annat, nämligen_____________________________________________________________  

9. Upplever du press att lyckas i skolan? 

Ja_____ Nej____ (om nej, hoppa över fråga 10)  

10. Från vem upplever du mest press? Kryssa på linjen efteråt på högst TVÅ alternativ.  

Från lärarna ____ 

Från kompisar____ 

Från mig själv_____ 

Hemifrån _____ 

Samhället _____ 

Annat, nämligen____________________________________________________________  

Rättvisa (?) betyg och information  

- stryk under det som stämmer bäst överens med din uppfattning. Välj endast ETT alternativ.  

11. Jag upplever att alla eller nästan alla lärare sätter rättvisa betyg 

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls  

12. Lär ar na är of t ast t ydliga med vad som kr ävs f ör et t visst bet yg f ör e et t 

arbetsområde. 

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls  

13. För det mest a ber ät t ar lär ar na t ydligt vad som kr ävs f ör at t j ag ska f å et t 
högre betyg nästa termin (gäller förstås inte ert slutbetyg).  

Stämmer helt       Stämmer ganska bra      Stämmer mindre bra      Stämmer inte alls     
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14. Vad ingår när lärarna sätter betyg, tror du (kryssa i alla alternativ som stämmer)?  

Mina kunskaper och hur väl jag nått målen _____ 

Min närvaro på lektioner _____     

Hur bra jag kämpar_____ 

Hur jag sköter mig på lektionerna _____ 

Hur jag är som person _____ 

Annat, nämligen ____________________________________________________________  

Borde det vara på något annat sätt, tycker du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Betygssystemet  

15. Vad tycker du om att det krävs betyget Godkänd i kärnämnena för att komma in på 

alla gymnasieprogram (förutom det individuella programmet)? Motivera ditt svar! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

16. Skulle du föredra en betygsfri skola (sätt kryss på linjen)?  

Ja  _____  Nej_____  Vet ej____  

Motivera! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

17. Det bästa med betyg är: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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18. Det sämsta med betyg är: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Bakgrundsinformation 
19. Jag som fyller i enkäten är en 

 

tjej kille 

 

20. Kryssa på linjen efter det betyg som du har flest av nu. Om du har ungefär lika 
många i två kategorier, så fyll i båda.

  

Ännu icke godkänd   _____

 

Godkänd                     _____

 

Väl godkänd               _____

 

Mycket väl Godkänd _____

  

21. Vilka andra enstaka betyg har du? Sätt kryss på linjen efter dem som du har en 
eller ett par av (hoppa över frågan om du inte har något annat betyg än dem i fråga 18).

  

Ännu icke godkänd   _____

 

Godkänd                     _____

 

Väl godkänd               _____

 

Mycket väl Godkänd _____

  

22. Har du någon gång i åk 8 eller 9 saknat betyg i något ämne (d .v.s. icke godkänt )  

 

Ja_____

 

Nej______

  

23. Planerar du att gå i gymnasiet?

 

Nej ________

 

Ja, program___________________________________________

  

24. Tror du att du efter gymnasiet vill läsa vidare på högskola eller universitet?

 

Stryk under det alternativ som stämmer in på dig!

  

Ja, helt säkert

         

Ja, troligtvis               Vet ej             Troligtvis inte           
Absolut inte

  

25. I så fall, vilken utbildning eller yrke tror du att du skulle vilja satsa på?

 

___________________________________________________________________________

   

STORT TACK FÖR ATT DU FYLLDE I ENKÄTEN! 
LYCKA TILL I FRAMTIDEN! /Lina 
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Resultat av flervalsfrågorna i enkäten   Bilaga 3  

1. Att få betyg upplever jag som något positivt  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar  (%) Totalt 

(%) 
Stämmer helt 19 16 35 41,3 38,1 39,8 
Stämmer ganska bra 20 24 44 43,5 57,1 50 
Stämmer mindre bra 5 1 6 10,9 2,4 6,8 
Stämmer inte alls 2 1 3 4,3 2,4 3,4 

  

2. Jag tycker att det pågår en slags tävlan mellan klasskompisarna om betyg  
Flickor 45* Pojkar 41* Totalt 86*

 

Flickor (%) Pojkar  (%) Totalt 
(%) 

Stämmer helt 8 4 12 17,8 9,8 14 
Stämmer ganska bra 18 18 36 40 43,9 41,9 
Stämmer mindre bra 14 13 27 31,1 31,7 31,4 
Stämmer inte alls 5 6 11 11,1 14,6 12,8 
*Internt bortfall, se under rubriken 4.2.1  

3. Jag känner stress på grund av betygen.  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar  (%) Totalt 

(%) 
Stämmer helt 18 12 30 39,1 28,6 34,1 
Stämmer ganska bra 19 13 32 41,3 31 36,4 
Stämmer mindre bra 6 11 17 13 26,2 19,3 
Stämmer inte alls 3 6 9 6,5 14,3 10,2 

  

4. Betygen fungerar som en positiv sporre för mig att kämpa mer.  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar  (%) Totalt 

(%) 
Stämmer helt 10 8 18 21,7 19 20,5 
Stämmer ganska bra 23 26 49 50 61,9 55,7 
Stämmer mindre bra 11 8 19 23,9 19 21,6 
Stämmer inte alls 2 0 2 4,3 0 2,3 

  

5. Ett betyg som jag inte är nöjd med påverkar mitt självförtroende negativt.  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar  (%) Totalt 

(%) 
Stämmer helt 8 6 14 17,4 14,3 15,9 
Stämmer ganska bra 22 22 44 47,8 52,4 50 
Stämmer mindre bra 14 10 24 30,4 23,8 27,3 
Stämmer inte alls 2 4 6 4,3 9,5 6,8 

  

6. Betygen påverkar min identitet och min bild av mig själv (åt något håll).  
Flickor 45* Pojkar 42 Totalt 87*

 

Flickor (%) Pojkar  (%) Totalt 
(%) 

Stämmer helt 2 1 3 4,4 2,4 3,4 
Stämmer ganska bra 21 20 41 46,7 47,6 47,1 
Stämmer mindre bra 16 13 29 35,6 31 33,3 
Stämmer inte alls 6 8 14 13,3 19 16,1 
*Internt bortfall, se under rubriken 4.2.1 
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7. Vilken är den viktigaste motivationen för dig i skolan. Välj högst 3 alternativ där 1 är det 
viktigaste, 2 det näst viktigaste o.s.v. (1=3 p, 2=2 p, 3= 1 p)? Elevernas sammanlagda poäng, 
både pojkar och flickor.   

Att förbereda mig inför gymnasiet  173 
Att lära mig mer, intresse  153 
Att få högre betyg 114 
Att få beröm hemma  31 
Att få bättre resultat/betyg än kompisar 9 
Jag känner ingen motivation 16 
Annat 14 
Att ha något att göra på dagarna 1 
Träffa kompisarna 4 
Att kämpa för det jag vill arbeta med som vuxen 3 
Att få ut något av det jag lär mig. 3 

  

8. Upplever du press att lyckas i skolan?  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar  (%) Totalt (%) 

Ja 40 26 66 87 61,9 75 
Nej 6 16 22 13 38,1 25 

  

9. Från vem upplever du mest press? (max två alternativ)  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar (%) Totalt (%) 

Mig själv 27 23 50 41,5 50 45 
Lärarna 16 8 24 24,6 17,4 21,6 
Hemifrån 9 11 20 13,9 24 18 
Samhället 8 1 9 12,3 2,2 8,1 
Kompisar 5 3 8 7,7 6,5 7,2 

  

10. Jag upplever att Totalt eller nästan Totalt lärare sätter rättvisa betyg.  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar (%) Totalt 

(%) 
Stämmer helt 5 13 18 10,9 31 20,5 
Stämmer ganska bra 23 23 46 50 54,8 52,3 
Stämmer mindre bra 15 6 21 32,6 14,3 23,9 
Stämmer inte alls       

  

11. Lärarna är oftast tydliga med vad som krävs för ett visst betyg före ett arbetsområde.  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar (%) Totalt 

(%) 
Stämmer helt 12 11 23 26,1 26,2 26,1 
Stämmer ganska bra 21 24 45 45,7 57,1 51,1 
Stämmer mindre bra 12 7 19 26,1 16,7 21,6 
Stämmer inte alls 1 0 1 2,2 0 1,1 
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12. För det mesta berättar lärarna tydligt vad som krävs för ett högre betyg nästa termin.  

Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar (%) Totalt 
(%) 

Stämmer helt 7 11 18 15,2 26,2 20,5 
Stämmer ganska bra 21 20 41 45,7 47,7 46,6 
Stämmer mindre bra 16 11 27 34,8 26,2 30,7 
Stämmer inte alls 2 0 2 4,3 0 2,3 

  

13. Vad ingår när läraren sätter betyg, tror du? (kryssa för Totalt alternativ) Totalt elever är 
inräknade.                   Antal             (%) 
Mina kunskaper och hur väl jag nått målen 85 96,6 
Hur jag sköter mig på lektionerna 73 83 
Min närvaro på lektioner 69 78,4 
Hur bra jag kämpar 58 66 
Hur jag är som person 31 35,2 
Annat, nämligen:   
Provresultat 11 12,5 
Vilka förutsättningar jag har 1  
Vad andra lärare berättar om mig 1  

  

14. Skulle du föredra en betygsfri skola?  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar (%) Totalt (%) 

Ja 3 9 12 6,5 21,4 13,6 
Nej 24 20 44 52,2 47,6 50 
Vet ej 19 13 32 41,3 31 36,4 

  

15. Vilka betyg har du flest av nu? Fyll i två kategorier vid ungefär lika många.  
Flickor Pojkar Totalt 

Ännu icke godkänt 0 2 2 
Godkänt 17 25 42 
Väl Godkänt 34 21 55 
Mycket Väl Godkänt 5 4 9 

  

16. Vilka övriga enstaka betyg har du? Fyll i Totalt.  
Flickor Pojkar Totalt 

Ännu icke godkänt 2 3 5 
Godkänt 15 13 28 
Väl Godkänt 10 16 26 
Mycket Väl Godkänt 27 17 44 

  

17. Har du någon gång under högstadiet saknat betyg i något ämne?  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar (%) Totalt (%) 

Ja 6 9 15 13 21,4 17 
Nej 40 33 73 87 87,6 83 

  

18. Planerar du att gå gymnasiet?  
Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar (%) Totalt (%) 

Ja 46 42 88 100 100 100 
Nej 0 0 0    
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19. Tror du att du efter gymnasiet vill läsa vidare på högskola eller universitet?  

Flickor 46 Pojkar 42 Totalt 88 Flickor (%) Pojkar (%) Totalt 
(%) 

Ja, helt säkert 21 9 30 45,7 21,4 34,1 
Ja, troligtvis 16 18 34 34,8 42,9 38,7 
Vet ej 7 6 13 15,2 14,3 14,8 
Troligtvis inte 2 7 9 4,3 16,7 10,2 
Absolut inte 0 2 2 0 4,8 2,3 
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