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Förord 
 

Vi vill rikta ett speciellt tack till alla de lärare som ställt upp på att bli intervjuade av oss, och 
därmed gjort denna studie möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Catarina Rudälv samt 
kursansvarige Ewa Bergqvist som hjälpt oss på vägen. Till sist vill vi även tacka våra familjer 
och vänner för allt stöd och all hjälp under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
Forskning har visat att det finns en betygsinflation - elevers betyg blir högre och högre utan att 
deras kunskaper ökar i samma takt. En tänkbar förklaring till detta är den ökade konkurrensen 
mellan skolor. Studier har också visat att flera olika aspekter utöver elevens kunskaper och 
färdigheter utgör grunden för elevens betyg. Syftet med detta examensarbete är att undersöka 
vad som kan påverka betygsättningen i matematik utöver de kunskaper och färdigheter som 
enligt kursmål och betygskriterier ska utgöra grunden för betyget. För att uppfylla vårt syfte 
har vi utgått från två frågeställningar; ”Vilka uppfattningar har de medverkande lärarna om 
vilka yttre faktorer som kan påverka betygsättningen i matematik?” och ”Finns det skillnader i 
hur detta upplevs på olika skolor och i så fall på vilket sätt?” För att besvara våra 
frågeställningar utfördes kvalitativa intervjuer med tretton matematiklärare verksamma i 
grundskolans senare år i två olika kommuner. Dessa lärare representerar både fristående och 
kommunala skolor. Detta urval gjordes för att kunna jämföra de olika typerna av skolor samt 
kommunerna. För att analysera våra data har vi använt oss av tidigare forskningsresultat, bland 
annat kategorier av yttre faktorer som urskiljts i tidigare studier. Resultatet av intervjuerna 
visar på att de medverkande lärarna uppfattar många olika faktorer som kan tänkas ha en 
inverkan på betygsättning samt att det finns skillnader mellan vilka faktorer som lärarna 
nämner inom de huvudkategorier som vi analyserat och presenterat resultatet med. De yttre 
faktorer som är främst förekommande handlar om elevernas arbetsinsats, svårigheter att tolka 
betygssystemet, elevens framtidsplaner, konkurrens mellan skolor och det faktum att lärare 
”friar hellre än fäller”. Studien visar också att det finns vissa skillnader mellan kommunala och 
fristående skolor kring vilka yttre faktorer lärare på dessa skolor upplever, främst när det gäller 
elevens hemförhållanden, framtidsplaner och föräldrar samt konkurrens mellan skolor och det 
faktum att det finns en kultur i skolan att alla ska klara ett godkänt betyg. Mellan de både 
kommunerna går det att urskilja skillnader när det gäller inverkan på betyget vad gäller elevens 
framtid, konkurrens mellan skolor, de nationella proven samt lärarens magkänsla och 
medvetenhet om betygsinflationen. 
 

Nyckelord: Betygsättning, matematik, betygsinflation, betygssystem, skolkonkurrens 
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1. Inledning 
Enligt observationer av elever i gymnasieskolans kurs A i matematik och genom samtal med 
lärare i dessa kurser, har vi fått intrycket att det finns alltför många elever som inte tycks nå 
upp till de nationella kursmålen för slutbetyget Godkänd i grundskolan men trots det erhåller 
detta betyg. När vi började diskutera denna problematik kom funderingen på vad betygen i 
teorin ska stå för och vad som i praktiken påverkar en matematiklärare att sätta ett visst betyg. 
Kan det möjligtvis vara så att teori och praktik inte stämmer överens?  

I samband med att våra funderingar kring detta växte sände Utbildningsradion (2009) ett 
avsnitt av sitt program Skolfront som behandlade betygsinflationen i de svenska skolorna. I 
programmet presenterades resultatet av en enkät som deras lärarpanel, bestående av 600 lärare 
utvalda att representera den svenska lärarkåren, hade besvarat. Resultatet visade att 40% av de 
lärare som medverkat uppgett att de upplevt påtryckningar från andra än elever om att sätta ett 
högre betyg, främst då rektorer och föräldrar. En tredjedel av lärarna uppger även att de själva 
satt betyg som de vet är för höga. Utifrån detta resultat började vi fundera på vad det är som 
påverkar lärare att medvetet sätta ett betyg som är felaktigt. I samma avsnitt av Skolfront 
nämns även en undersökning som gjorts där det visat sig att andelen gymnasieelever som går 
ut med högsta betyg i alla ämnen har ökat med 28 gånger under en tioårsperiod. Detta trots att 
svenska elevers resultat står sig allt sämre i exempelvis TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) som jämför elevers resultat i matematik och naturkunskap på 
grundskolan (Skolverket, 2008c).  

Problematiken kring huruvida betygsättning sker på ett rättvist och likvärdigt sätt diskuteras 
ofta. I en debattartikel (Dagens Nyheter, 2009) diskuteras problematiken med orättvisa betyg i 
den svenska gymnasieskolan. En möjlig förklaring enligt artikeln är det fria skolvalet 
eftersom detta leder till konkurrens mellan skolor om elever och deras skolpeng. Ett bra 
konkurrensverktyg för skolorna är betygen då det tycks vara viktigt för elever och föräldrar i 
deras val av skola. Detta misstänks då leda till en inflation i betygen. Trots att ovan nämnda 
möjliga förklaring till betygsinflationen gäller gymnasieskolan så tror vi att detta är en faktor 
som också kan påverka betygen i grundskolan då konkurrensen blivit hårdare även där.  

I debatten nämns även en tänkbar motkraft till betygsinflationen. De nationella proven skulle 
kunna fungera som en kontroll gentemot betygen. Dilemmat är dock att de nationella proven 
ofta rättas av samma lärare som sedan ska betygssätta eleverna. För att kontrollera att 
rättningen av de nationella proven sker på ett likvärdigt sätt tog regeringen 
(Utbildningsdepartementet, 2009) förra året beslutet att kontrollrätta en del av de nationella 
proven som skrivs i de svenska grundskolorna. Dock skulle inga betyg ändras vare sig till det 
högre eller lägre betyget i nuläget, även om det skulle visa sig att systematisk felrättning 
förelåg.  
 
Det är inte bara i Sverige man har uppmärksammat problematiken med att betygen blir högre 
och högre. Till exempel inleds en amerikansk debattartikel med orden “Few would disagree 
that grade inflation is a major problem at universities across the country.” (Martinson, 2004, 
s 47). Detta tolkar vi som att fenomenet betygsinflation är ett stort problem i USA. Att detta är 
en internationell problematik stöds även av Oleinik (2009) som har uppmärksammat att 
intresset och diskussionen kring detta är stort men att det däremot saknas legitim forskning i 
motsvarande utsträckning. Enligt Oleinik publicerades 84 vetenskapliga publikationer inom 
ämnet betygsinflation, mellan 1993 och 2008. Däremot har dagstidningar och tidskrifter 
publicerat närmare 1000 artiklar i ämnet. Detta pekar på att det gjorts lite forskning på 
området trots att intresset är stort, vilket vi också uppmärksammat i vårt sökande efter tidigare 
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forskning. Vi misstänker att grunden till detta är att betygsättning är ett känsligt ämne för 
lärare att visa sig osäkra på, då bedömning ingår i deras profession. I en intervju som 
Skolporten (2010) gjort med Klapp Lekholm, en forskare på området, berättar hon om 
svårigheterna med att diskutera ämnet när hon jobbade som lärare. Hon beskriver att attityden 
var att lärare förväntas kunna det, men i själva verket är det komplicerat. Hon menar också att 
det är viktigt att det görs rätt eftersom det kan vara avgörande för en individs framtida 
möjligheter. 

Betygsättning är också något som vi känner är viktigt att ha goda kunskaper om inför vårt 
framtida uppdrag som lärare. Då det är något vi upplever har fått en liten del i vår utbildning 
känns det som en god ide att ägna vår tid till att fördjupa oss i området. Den forskning vi har 
tagit del av visar att det är en inflation i betygen samt att det finns yttre faktorer som är 
bidragande till denna inflation. Vi ställer oss frågan hur lärare uppfattar dessa yttre faktorer 
och om det finns någon skillnad i hur dessa upplevs beroende på vilken skola en lärare jobbar 
på. Genom denna studie hoppas vi få en större medvetenhet om hur olika faktorer kan tänkas 
påverka matematikläraren i dennes betygsättning och på det viset vara mer förberedda för det 
komplexa arbetet med betygsättning som vi kommer att möta.   

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka betygsättningen i matematik utöver 
de kunskaper och färdigheter som enligt kursmål och betygskriterier ska utgöra grunden för 
betyget, samt att jämföra detta på olika skolor i två olika kommuner. 

För att uppfylla vårt syfte använder vi oss av följande frågeställningar.  

• Vilka uppfattningar har de medverkande lärarna om vilka yttre faktorer som kan 
påverka betygsättningen i matematik?  

• Finns det skillnader i hur detta upplevs på olika skolor och i så fall på vilket sätt? 

1.1.1 Förklaring av begrepp 
För att tydliggöra syftet och frågeställningen följer här en förklaring av centrala begrepp i 
studien. 

 Med yttre faktorer menar vi de faktorer som kan påverka betygsättningen förutom för läraren 
kända ämneskunskaper och färdigheter som utgör grunden för betyget.  

I frågeställningarna görs en skillnad på hur lärare uppfattar och upplever yttre faktorer. I den 
andra frågeställningen frågas det efter vilka yttre faktorer lärarna upplevt. Med detta menas de 
yttre faktorer som läraren erfarit personligen eller uppmärksammat att andra matematiklärare 
på skolan konfronterats med. I den första frågeställningen efterfrågas lärarnas uppfattningar 
kring vilka yttre faktorer som kan påverka betygsättningen i matematik. Med uppfattar menas 
de yttre faktorer som läraren tror eller vet att någon matematiklärare någonstans kan uppleva.  
Alltså innefattar uppfattar även upplever som illustreras i figur 1. Viktigt att nämna är att de 
yttre faktorer som lärarna upplevt inte nödvändigtvis behöver ha påverkat deras betygsättning.  
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Figur 1. Illustration av definitionerna av uppfattar och upplever. 

I figur 1 motsvarar mängden A alla de yttre faktorer som finns. Delmängd B representerar de 
yttre faktorer som de medverkande lärarna uppfattar som möjliga yttre faktorer, alltså sådant 
som lärare kan tänka sig ha en möjlig inverkan på någon matematiklärare generellt sett. 
Delmängd C är de faktorer som de medverkande lärarna upplevt, alltså sådana yttre faktorer 
som lärare uppmärksammat på sin arbetsplats. Delmängd D motsvarar de fall där en yttre 
faktor faktiskt har påverkat betygsättningen i någon riktning. I första frågeställningen 
efterfrågas de yttre faktorer som B innehåller, alltså även delmängderna C och D. I den andra 
frågeställningen begränsas de yttre faktorerna till att beröra delmängden C och därmed kan 
även D förekomma här. I teorin skulle alla mängder i figur 1 kunna vara ekvivalenta.   

2. Litteraturgenomgång 
Följande avsnitt är uppdelat i tre delar, där den första delen kommer att beskriva den svenska 
skolans betygssystem och hur det har förändrats genom tiden. Den andra delen presenterar 
forskning kring faktorer som påverkar lärare i betygsättningen. Den avslutande delen belyser 
forskning kring betygsinflation i Sverige och internationellt samt forskning om konkurrens 
mellan skolor.  

2.1 Om betyg 
I Skolverket (2008a) presenteras en historik över de betygssystem som använts i de svenska 
skolorna. Ett absolut betygssystem användes fram till 1960-talet i Sverige. Det absoluta 
betygssystemet innebar att eleverna från årskurs 1 fick betyg enligt en sjugradig skala där man 
utgick från att det fanns en strikt kunskap som kunde överföras till eleverna. Eleverna fick 
förutom betyg i de olika skolämnena även betyg i uppförande och ordning. I det absoluta 
betygssystemet var de olika betygsstegen dåligt beskrivna och lärare kom därför att sätta 
betyg på olika grunder. Just på grund av detta kom det absoluta betygssystemet att kritiseras.  

Det absoluta betygssystemet ersattes 1962 av ett relativt betygssystem som innebar mer av en 
rangordning elever emellan, detta för att skapa ett rättvist urvalsinstrument för högre studier. 
Betygen fördelades efter en normalfördelningskurva i en femgradig skala (1-5), där det 
angavs hur många procent av alla elever som skulle ha ett visst betyg. Även i det relativa 
betygssystemet sattes till en början betyg i ordning och uppförande, detta togs dock bort när 
Lgr69 infördes. Under den tid det relativa betygssystemet användes förändrades antalet 
betygstillfällen och från och med Lgr80 sattes inga betyg förrän i årskurs 8. Vid Lgr80 
slopades även de procentsatser som skulle styra betygsättningen och riktlinjen var nu att 
medelbetyget i Sverige skulle vara 3. Detta system kom att kritiseras för att det saknade 
information om elevernas kunskaper i de olika ämnena, utan betygen speglade enbart en elevs 

A. Yttre faktorer 

B. Yttre faktorer som läraren uppfattar 

C. Yttre faktorer som läraren upplevt  

D. Yttre faktorer som påverkat 

betygsättningen 
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kunskaper i förhållande till andra. Alltså kunde samma kunskaper även i detta system 
generera olika betyg beroende på vilken klass eleven var en del av. Det relativa systemet 
användes inte heller som det var tänkt då lärarna inte såg betygsättningen som relativ i hänsyn 
till hela Sverige utan betygsatte relativt i respektive klass efter de angivna procenttalen. 
I Skolverket (2008a) beskrivs vidare att dagens målrelaterade betygssystem infördes i och 
med Lpo94. Detta betygssystem förväntas säga mer om elevernas kunskaper som här bedöms 
i relation till de mål och kunskapskriterier som finns beskrivna i kursplanerna. De olika 
betygsstegen är G för Godkänd, VG för Väl godkänd och MVG för Mycket väl godkänd. 
Skillnaderna i de olika betygsstegen utgörs av kvalitativa olikheter, och för att erhålla ett 
högre betyg måste eleverna även nå upp till mål och kriterier för de lägre betygen. Numer 
sätts terminsbetyg innan det nionde skolåret, från och med årskurs 8. Dessa betyg ska läraren 
sätta utifrån de lokala mål och betygskriterier som är skrivna med hänsyn till de mål och 
kriterier som eleven ska uppnå vid det nionde skolåret.  

Korp (2006) studerar bland annat betygsättning på gymnasiet. Det visar sig att en del lärare 
fortfarande grundar sin betygsättning i det normrelaterade betygssystemet, där elevers 
beteenden och attityd påverkar betyget. Korp menar också att vårt nya betygsystem kräver att 
lärare arbetar tillsammans med de lokala kriterierna. Dock visar studien att detta inte görs 
överallt.   

Tholin (2003) menar att implementeringen av det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet hade stora brister i den del där det inte finns nationella kriterier, alltså där 
lärarna själva skulle utforma lokala kriterier för vad betygsättningen skulle baseras på. Detta 
innebar att de lokala betygskriterierna för de tre ämnena som Tholin (2003) är baserad på 
varierade ordentligt mellan skolor till innehåll. Vissa skolor hade inte heller utformat några 
lokala betygskriterier för någon eller några av dessa tre ämnen i årskurs åtta. Selghed (2004) 
betonar här att det inte behövde betyda att lärarna var okunniga utan att det kan bero på 
många andra faktorer. Skolverket har gjort en mängd olika insatser sedan implementeringen 
av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet för att hjälpa lärare och skolledning i 
deras tolkning. En handlingsplan av Skolverket (2004) pekar dock på att de gjorda insatserna 
inte varit tillräckliga då lärare fortfarande är osäkra inför uppdraget, vilket medför att 
bedömningen av elever inte blir likvärdig. 

För att en elev enligt dagens betygssystem ska få betyget Godkänd som slutbetyg i årskurs nio 
ska eleven enligt Skolverket (2008b) uppnå alla målen i ämnets kursplan. För de högre 
betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd ska eleven uppnå de nationella kriterier som 
finns för dessa betyg. Detta innebär att eleven ska uppnå alla mål för Godkänd samt klara de 
kriterier som hör till det högre betyget. Vid Mycket väl godkänd ska alla kriterier för Väl 
godkänd också vara uppfyllda. Det finns dock några undantag för erhållande av de högre 
betygen, en elev kan bli tilldelad något av de högre betygen utan att ha uppnått alla kriterierna 
för detta betyg. Dessa undantag skulle kunna vara om en elev tydligt visat styrkor i något eller 
några kriterier för det högre betyget, som kan väga upp för brister i ett enstaka kriterium. För 
alla betygsstegen gäller undantag om eleven har särskilda skäl, det kan till exempel vara ett 
funktionshinder som utgör ett hinder för att eleven ska kunna nå ett speciellt mål eller 
kriterium.  

Elevens slutbetyg från grundskolan används som ett urvalsinstrument till gymnasiet. För att 
kunna jämföra elevers slutbetyg görs betygen således om till ett meritvärde, där Godkänd ger 
10 poäng, Väl godkänd 15 poäng och Mycket väl godkänd 20 poäng. Därefter adderas 
poängen från de 16 bästa betygen och denna summa utgör elevens meritvärde. För att ha 
behörighet att söka till ett nationellt program på gymnasiet krävs dock att eleven har minst 
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betyget Godkänd i matematik, svenska och engelska - de så kallade kärnämnena. För att ge 
alla elever chansen att få behörighet till att söka ett nationellt program på gymnasienivå har 
svenska elever rätt till den undervisning som behövs för att nå målen i kärnämnena (Korp, 
2003). 

2.2 Faktorer som påverkar betygen 
Som vi sett i föregående avsnitt så ska det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet spegla 
kunskapsmängd och färdigheter hos eleverna. Forskning har dock visat att det finns andra 
aspekter som påverkar betyget. Korp (2006) har urskilt tre olika modeller i sin studie som 
beskriver på vilka olika sätt lärare kan betygsätta. Den analytiska modellen arbetar på det sätt 
som det nuvarande betygssystemet beskriver, det vill säga att läraren analyserar elevens 
kunskaper mot kursplanen och betygskriterierna. Det nationella provet används som en del i 
detta utan att väga tyngre än andra moment. Den aritmetiska modellen går ut på att lärare 
summerar resultat och betyg från olika moment på kursen och sätter det betyg som har varit 
övervägande utan att ta hänsyn till att alla mål och kriterier är uppfyllda för det betyget. Den 
sista modellen är den blandade modellen. Här bestäms elevens betyg utifrån flera olika 
aspekter, till exempel provresultat, lärarens allmänna uppfattning av vad eleven kan, elevens 
närvaro och attityd samt hur eleven jobbar på lektionerna. Läraren har ofta utvecklat en känsla 
för vilka elever som ska ha ett visst betyg. Inom denna modell används det nationella provet 
för att säkra att läraren satt rätt betyg och kan vid gränsfall vara det som avgör betyget. Det 
nationella provet kan också vara det som styr en elevs betyg om det inte är helt skilt från 
lärarens bedömning. Korp (2006) visar att de flesta lärares betygsättning tillhör den första 
eller andra modellen men med inslag av den tredje. Den aritmetiska modellen användes 
främst av matematiklärare i studien.  

Ett delresultat i Selghed (2004) visar att ett betyg består av flera delar utöver de riktlinjer som 
läroplanen och kursplanerna beskriver för betygsättning. Detta har visat sig genom intervjuer 
med 30 olika behöriga lärare i grundskolans senare år, lika fördelade över ämnena svenska, 
engelska och matematik. Dessa lärare respresenterade tio olika skolor i fyra olika kommuner. 
Intervjuerna utgick från två olika fallbeskrivningar som lärarna fick läsa och utifrån lärarnas 
kommentarer till dessa fortsatte sedan intervjuerna. Den första av dessa fallbeskrivningar 
skildrar ett samtal mellan en lärare och en elev, där eleven ifrågasätter att en klasskompis fått 
högre betyg trots att denne har haft sämre provresultat. Läraren svarar då att det inte är bara 
provresultaten som är grunden till betygen, utan bland annat även vad eleverna gör under 
lektionerna. Eleven svarar då med att han trodde det var det som stod i målen och kriterierna 
som var betygsgrundande. Den andra fallbeskrivningen beskriver ett samtal mellan tre 
lärarkollegor om det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, där en lärare är orolig för 
att beskriva vad som krävs för de olika betygen vid ett föräldramöte, då läraren tror att 
föräldrarna kommer att ifrågasätta det faktum att betygen är beroende av hur läraren tolkar 
mål och kriterier. Läraren ber då sina kollegor om råd kring hur han ska hantera föräldrarna 
och samtalet fortsätter med att de andra lärarna ger sina synpunkter på dilemmat. 

Vid analysen av intervjuerna kunde sedan sex olika kategorier av aspekter som kan påverka 
betygsättningen urskiljas. Selghed benämner kategorierna Elevens kunskaper och färdigheter, 
Elevers sätt att agera i skolarbetet, Eleven som person, Skolorganisatoriskt, Externa krav och 
förväntningar och Lärares personliga läggning. Nedan följer en beskrivning av, samt 
exempel på, vilka faktorer som i Selghed (2004) placeras i respektive kategori. 
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Elevens kunskaper och färdigheter 
Denna kategori innehåller precis det som styrdokumenten beskriver att betygen ska baseras 
på.  Alltså de för läraren kända kunskaper och färdigheter som eleven har.  

(Den föregående kategorin Elevens kunskaper och färdigheter hör alltså inte till vår definition 
av yttre faktorer. Det gör däremot följande fyra kategorier.) 

Elevers sätt att agera i skolarbetet 

Dessa faktorer handlar om hur eleven beter sig i skolarbetet, i undervisningssituationer men 
även hur eleven jobbar enskilt och i grupp med olika skoluppgifter. Elevens uppträdande kan 
påverka betyget åt olika håll, önskvärda beteenden i positiv riktning och icke önskvärda 
beteenden i negativ riktning. Till exempel om en elev skolkar mycket från lektionerna men 
ändå skriver fullt på proven så sätts inte det högsta betyget, även om eleven visat MVG 
kvalitéer. Det som kan påverka betyget positivt är exempelvis flit, vilja och ambition medan 
dåligt uppförande och slarv sägs påverka åt andra hållet.  

Eleven som person 

Till skillnad från föregående kategori så handlar den här kategorin inte om hur eleven 
uppträder i skolarbetet utan om hur eleven är som person. Elevens personlighetsdrag såsom 
öppen, utåtriktad, verbal i jämförelse med inbunden, tyst och blyg. Även utseende sägs kunna 
påverka betygssättningen.  

Skolorganisatoriskt 

I denna kategori tas det hänsyn till vilket skolår eleven befinner sig i, vilka framtidsplaner 
eleven har eller hur omprov bedöms. Lärare kan till exempel hålla nere ett betyg under 
årskurs åtta för att slippa riskera sänka betyget i nian eller för att motivera eleverna till arbete. 
På vissa skolor kan betyget på ett omprov, oavsett resultat, bara ge godkänt. 

Externa krav och förväntningar 

Under denna kategori faller lärares upplevda krav och förväntningar från exempelvis 
kommunpolitiker, skolledning och föräldrar. Lärare kan förslagsvis känna krav att sätta minst 
betyget godkänd från kommunpolitiker eller uppleva att föräldrar misstror deras förmåga att 
sätta rättvisa betyg. 

Lärares personliga läggning 

Inom denna kategori står lärarens personlighet i centrum. Exempel på detta kan vara att 
läraren vill skydda sitt eget rykte av att vara en bra lärare, bespara sig arbetskraft eller behålla 
en god relation med eleven. 

Den kategori som i Selghed (2004) är den främst förekommande bland de intervjuade lärarnas 
utsagor är Elevens kunskaper och färdigheter, den kategori som stämmer överens med 
styrdokumenten och som i teorin är den enda kategorin som innehåller faktorer som är 
acceptabla att ta hänsyn till vid betygsättning. Efter denna kategori nämner lärarna främst 
kategorierna Elevers sätt att agera i skolarbetet, Eleven som person och Skolorganisatoriska 
aspekter. Kategorier som de medverkande lärarna i mindre utsträckning nämner är Externa 
krav och förväntningar samt Lärares personliga läggning. 
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Även i Korp (2006) beskrivs att det finns faktorer som påverkar lärares betygsättning vilka 
inte riktigt stämmer överens med vad läroplanen säger. Vissa lärare som medverkat i studien 
erkänner att elevers beteende och attityd kan påverka betyget, trots att de vet att det inte är i 
enlighet med läroplanen. Det handlar till exempel om att ett gott uppförande kan rädda en elev 
från IG för att man inte vill förstöra elevens möjligheter på arbetsmarknaden. Andra orsaker 
till att lärare undviker att sätta ett IG på elever, som egentligen inte nått målen för betyget 
Godkänd, kan enligt Korp vara att lärare är oroliga för att arbetsgivare ska ifrågasätta deras 
kompetens samt att skolan ska få dåligt rykte. Även i Klapp Lekholm (2006) bekräftas 
faktumet att betyget inte riktigt överensstämmer med läroplanen då betyget, förutom olika 
typer av kunskaper, även påverkas av elevens motivation och intresse för inlärning. 

2.3 Betygsinflation och konkurrens 
I Schierup och Dahlstedt (2007) beskrivs att den svenska grund- och gymnasieskolan fick 
större utrymme att profilera sig i och med regeringsskiftet 1991. En ökad konkurrens inom 
skolsystemet förväntades leda till högre kostnadseffektivitet, högre kvalitet och ökat utbud. 
Innan den nya läroplanen antogs 1994 fattades beslut i regeringen om elever och deras 
föräldrars rätt att välja skola. En konsekvens av dessa reformer var att friskolorna ökade 
kraftigt, och det ofta med vinstintresse. Skolverket (2010) uppger att denna ökning av 
fristående skolor med avseende på grundskolan är mer än en fördubbling mellan 1995/96 och 
2009/10. Antalet fristående grundskolor har under nyss nämnda period ökat från 238 till 709 
skolor enligt Skolverket. Trots att alla har rätt att fritt välja skola finns en möjlig problematik 
med att dessa skolval görs med olika förutsättningar enligt Schierup och Dahlstedt (2007), 
som också säger att valet ofta är begränsat av ekonomiska och sociala resurser. Enligt 
Wikström och Wikström (2004) är det vanligare att barn till högutbildade föräldrar med hög 
inkomst väljer fristående skolor än de med lägre utbildning och inkomst. Barn till 
högutbildade föräldrar får också bättre betyg enligt Klapp Lekholm (2008). 
 
I Sverige har det debatterats huruvida det ökade antalet friskolor och konkurrens mellan 
skolor påverkat undervisningsresultaten. Med utgångspunkt i denna debatt studerade 
Wikström och Wikström (2004) om det finns någon koppling mellan skolkonkurrens och 
betygssättning. Studien är baserad på resultat från den första elevkullen som gick ut 
gymnasiet med betyg utifrån det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. För att 
undersöka detta gjordes en jämförelse mellan gymnasieskolor i kommuner där det bara fanns 
en gymnasieskola, som alltså var fri från konkurrens, samt gymnasieskolor i kommuner med 
flera skolor som därmed möjligtvis var utsatta för konkurrens inom kommunen. I studien görs 
skillnad på om konkurrensen är från kommunala skolor, fristående skolor eller både och. För 
att analysera sambandet mellan skolkonkurrens och betygsättning jämfördes betygssnittet för 
elever vid det natur- och samhällsvetenskapliga programmen med deras resultat på 
högskoleprovet.  

I Wikström och Wikström (2004) undersöks även skillnaden i betygsättning mellan 
kommunala och fristående skolor, med hypotesen att fristående skolor verkar 
inflationsdrivande på betygen i större utsträckning än kommunala skolor. Denna 
undersökning görs genom att sätta gymnasiebetyget i förhållande till slutbetyget från 
grundskolan.  
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Resultatet i Wikström och Wikström (2004) visar att kommunala skolor utsatta för möjlig 
konkurrens från andra skolor, oavsett om det är från andra kommunala skolor eller fristående 
skolor, tenderar att sätta något högre betyg i jämförelse med högskoleprovet. Den skillnad 
som sågs var främst en skillnad i betyg för invandrarelever, som fick högre betyg i 
kommunala skolor utsatta för konkurrens. Resultatet visar också på en markant höjning av 
betygen från de fristående skolorna då detta kan relateras till att betyg används som en 
kvalitetsindikator mellan skolor då skolor konkurrerar om elever.  

Att det finns en inflation i de svenska gymnasiebetygen visar sig i en annan delstudie i 
Wikström (2005b). Denna studie undersöker hur det kan komma sig att betygssnittet har 
förbättrats årligen från det att den första elevkullen med betyg utifrån det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet gick ut gymnasiet och sex år framåt. Studien utförs med 
utgångspunkt i fyra hypoteser kring vad det ökade betygssnittet beror på. Hypoteserna är 
följande: förbättrade elevprestationer, effekt av urvalet elever i de olika elevkullarna, 
strategiska kursval från eleverna eller sänkta krav. Att det ökade betygssnittet skulle bero på 
förbättrade elevprestationer utesluts i Wikström (2005b) genom att jämföra betygssnitten med 
resultatet på högskoleprovet för ett likvärdigt urval från de olika elevkullarna. Även 
hypotesen att de höjda betygen skulle vara en effekt av att eleverna gör strategiska kursval 
kan uteslutas genom att jämföra ökningen i olika obligatoriska ämnen, också detta genom att 
använda ett likvärdigt urval. Genom att göra dessa två analyser och i dessa hålla olika 
variabler, som skulle kunna påverka resultatet, konstanta kan även hypotesen om att urvalet i 
respektive elevkull påverkar betygssnittet uteslutas. Detta gör att endast hypotesen att 
ökningen av betygssnittet beror på sänkta krav står kvar som en trolig förklaring och detta 
beskrivs i Wikström (2005b) som betygsinflation. De ämnen som har den minsta ökningen av 
betygen är matematik och engelska, detta kan enligt Wikström bero på att det finns nationella 
prov i dessa ämnen. 

Wikström (2005c) undersöker möjligheten att storleken på skolorna kan påverka hur eleverna 
är betygsatta. Resultatet visar att små skolor under 300 elever tenderar att sätta högre betyg än 
stora skolor över 1000 elever. Undantaget gäller små skolor i stora städer. Återigen visar 
resultatet att fristående skolor sätter högre betyg än kommunala.  

Men det är inte bara i gymnasiet som betygssnittet ökat. Enligt en rapport från Sveriges 
kommuner och landsting (2010) har det genomsnittliga meritvärdet för de som går ut årskurs 
nio ökat i stort sett varje år sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes. 
Allt fler elever uppnår även målen för godkänt i alla ämnen. Denna andel har, bortsett från 
läsåret 2004/2005, ökat sedan 2000/2001. Andelen elever som når målen i alla ämnen är 
liksom det genomsnittliga meritvärdet högre i fristående skolor än i kommunala skolor. Elever 
vars föräldrar är utbildade på eftergymnasial nivå är i större utsträckning behöriga att söka till 
de nationella programmen på gymnasieskolorna.  
 
Även internationellt sett har konkurrensen en del i betygsinflationen. I Oleinik (2009) 
presenteras en sammanställning av internationell forskning där slutsatsen är att inflationen 
förstärks av flera olika faktorer. Bland annat konkurrensen om elever och skolavgifterna som 
följer med dessa.  
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3. Metod 
Detta avsnitt innehåller fem olika delar. Första delen argumenterar för val av metod. Andra 
delen presenterar urval av informanter medan tredje delen presenterar urval av frågor. I de två 
sista delarna beskrivs genomförandeprocess och analysmetod. 

3.1 Metodval 
För att kunna ta reda på om de medverkande lärarna uppfattar eller upplever (läsaren kan 
påminna sig om dessa begrepp i avsnitt 1.1.1) några yttre faktorer som kan påverka 
betygssättning i matematik krävs utförliga svar av informanterna. Detta skulle kunna fås 
genom två metoder, enkäter eller intervjuer. Dock skulle en enkät behöva bestå av öppna 
frågor för att kunna ge tillräckligt djupgående svar där informanten inte styrs av frågorna. 
Enligt Dimenäs (2007) medför emellertid öppna frågor mycket varierande svar eftersom 
informanten själv väljer hur mycket den vill dela med sig av samt att det finns en risk att 
informanten hoppar över vissa frågor helt. Med vetskapen av detta föll valet av metod på 
intervju.  

I Bjereld, Demker och Hinnfors (2007) beskrivs kvantitativa metoder som något som går att 
redovisa i siffror eller till exempel besvara frågor om i vilken utsträckning något sker. 
Kvalitativa metoder menar de är något som kan gå på djupet på en företeelse genom till 
exempel djupintervjuer. Valet av den kvalitativa intervjun föll sig därmed naturligt då denna 
studies avsikt var att ta reda på vad lärarna upplever kan påverka dem i deras betygsättning 
men även vad de uppfattar kan påverka matematiklärare generellt i fråga om betygsättning. 

Intervjuerna byggde på fasta frågor som följdes i en speciell ordning vilken fastslogs efter en 
pilotintervju med två informanter. Johansson och Svedner (2006) kallar det sättet att intervjua 
en strukturerad intervju. Frågeschemat följdes inte strikt utan informanternas uttalanden gav 
ibland upphov till följdfrågor. Främst när de pratade om något som kunde kopplas till Selghed 
(2004) eller när informanten hade tappat tråden. Johansson och Svedner (2006) kallar detta sätt 
att intervjua för den kvalitativa intervjun, där frågorna är mer fria och kan formuleras på olika 
sätt.  

Den andra frågeställningen avser att undersöka om det finns någon skillnad i hur yttre faktorer 
upplevs på olika typer av skolor och i de olika kommunerna. Här används de utsagor som 
framkom i den djupgående intervjun för att sedan jämföra de olika skolorna och de olika 
kommunerna med varandra. Utifrån det undersöks huruvida lärarna upplever de yttre 
faktorerna olika beroende på var de jobbar. Här tas det bara hänsyn till det lärarna nämner som 
faktiskt kan eller möjligtvis har påverkat dem eller deras kollegor vid betygsättning, inte vad de 
generellt tror påverkar.  

3.2 Urval av informanter 
I undersökningen genomförs intervjuer med lärare från två olika kommuner, dels för att få 
tillgång till fler informanter och dels för att sedan kunna ställa de två kommunerna, som har 
lite olika karaktär (se avsnitt 3.2.1), mot varandra för att se eventuella olikheter i 
upplevelserna.  
 



 

  10 

Informanterna i studien begränsades till att vara matematiklärare verksamma i årskurs 7-9, då 
intresset ligger i att se vilka yttre faktorer som kan vara bidragande till att elever med, enligt 
våra observationer, så olika kunskaper kan komma till gymnasiet med samma betyg. Vissa av 
dem har betyget Godkänd, trots att de enligt vår uppfattning inte når upp till målen för att 
erhålla detta betyg. Därmed ligger möjligen problematiken i betygsättningen i årskurs nio. 
 
Det första steget mot ett urval var att via de båda kommunernas hemsidor leta e-postadresser 
till högstadieskolornas matematiklärare. Till de skolor som inte hade kontaktuppgifter till sina 
lärare på hemsidorna skickades en förfrågan till rektorer och administratörer om att få ta del av 
kontaktuppgifter till respektive skolas matematiklärare. Efter att ha samlat ihop 
kontaktuppgifter till de allra flesta matematiklärare som uppfyller kriteriet för urvalet skickades 
en förfrågan om medverkande i studien ut (se bilaga 1). Där beskrevs, i enlighet med 
informationskravet som Vetenskapsrådet (2010) presenterar, att det rörde sig om ett 
examensarbete och att avsikten var att genomföra en intervju. För att inte leda informanterna 
på ett visst spår, och därmed försämra studiens validitet, valdes dock att inte uttrycka studiens 
syfte och frågeställningar precist i detta stadium. I det läget förklarades bara att intervjun skulle 
behandla betygsättning. Det klargjordes också för lärarna att deras medverkan skulle vara 
anonym och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien, i enlighet med 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2010). 

Till en början såg det ut som att det skulle vara svårt att få informanter till studien. Därför 
bokades en intervju med en matematiklärare som vi kom i kontakt då en pilotintervju 
genomfördes med två av hans kollegor på en gymnasieskola. Denne lärare arbetar alltså 
numer på gymnasiet men har tidigare arbetat i grundskolans senare år. Inför intervjun med 
den aktuella läraren ombads han att svara på frågorna utifrån de uppfattningar han hade sedan 
sin tid på högstadiet. Med tiden, efter att ha skickat ut påminnelser till flera av skolorna och 
även ringt eller besökt några av dem, svarade flera lärare att de hade möjlighet att medverka i 
studien. Trots att antalet informanter till slut blev relativt stort antal togs beslutet att integrera 
ovannämnde lärare i en del av denna studie, även om han inte till hundra procent uppfyller 
kriterierna för vårt urval. Detta för att han större delen av sin yrkesverksamma tid har arbetat 
på högstadiet, och vi anser att de uppgifter han lämnade under intervjun inte är utmärkande 
från övriga medverkandes uppgifter. Eftersom han inte representerar någon av de skolor som 
senare ska jämföras med varandra så redovisas enbart hans uppfattningar kring vilka yttre 
faktorer som kan påverka betygsättning i matematik. Detta innebär alltså att resultatet av den 
första frågeställningen är baserat på tretton lärares uppfattningar, medan resultatet av den 
andra frågeställningen är baserat på tolv lärares upplevelser. 

3.2.1 Beskrivning av kommuner och informanter 
Kommun 1 
Kommun 1 är en kommun med över 100 000 invånare. Kommunen präglas mycket av 
centralortens universitet som bidrar till kommunens unga befolkning. I kommunen finns 16 
kommunala grundskolor (varav två är resursskolor) samt 5 fristående grundskolor med olika 
inriktningar med verksamhet i årskurs 7-9. Kommunen har fem kommunala gymnasieskolor 
(varav en är speciellt inriktad mot IV-programmet) och sex fristående gymnasieskolor. Från 
denna kommun medverkar i vår studie lärare från sju olika skolor, varav tre är fristående 
skolor.  
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Kommun 2 
Kommun 2 har en folkmängd på cirka 25 000. Vård, omsorg och industri utgör till stora delar 
sysselsättningen i kommunen. I kommunen finns sex skolor med verksamhet i årskurs 7-9, av 
dessa skolor är två fristående skolor med olika inriktningar. En av dessa fristående 
grundskolor är nystartad för detta läsår.  Kommunen har även två gymnasieskolor varav den 
ena är fristående och även den nystartad. I vår studie medverkar från denna kommun lärare 
från två kommunala skolor och en friskola.  
 
För att i avsnitt 4 enkelt se vilken typ av skola lärarna är verksamma vid benämns lärarna vid 
kommunala skolor för namn med begynnelsebokstaven k medan lärare vid fristående skolor 
har fått namn med begynnelsebokstav f. Den lärare som inte tillhör någon av 
högstadieskolorna särskiljs från de andra, och han har därmed fått ett namn som avviker (1-
Urban). De olika namnen föregås även av en siffra som anger i vilken av de två kommunerna 
läraren är yrkesverksam. Exempelvis innebär ”1-Kaj” att läraren är yrkesverksam i en 
kommunal skola i kommun 1. I båda kommunerna finns en skola som är representerade av två 
lärare. I kommun 1 är dessa lärare ”1-Konrad” och ”1-Kristoffer” och i kommun 2 är dessa 
”2-Kajsa” och ”2-Klas” 

3.3 Urval av frågor 
För att få en okonstlad start på intervjuerna så inleddes dessa med ett antal frågor kring 
informantens tid som lärare och dennes skola. Frågor av denna typ kallas i Dimenäs (2007) för 
uppvärmningsfrågor och dessa rekommenderas också som en inledning på en intervju. Detta 
var inte bara tänkt som en uppvärmning utan dessa uppgifter var också nödvändiga för att 
kunna besvara den andra frågeställningen. Därefter berättades kort om att betygen i de svenska 
skolorna har stigit medan resultaten står sig sämre i internationella undersökningar för att sedan 
låta lärarna spekulera vad de tror det kan bero på. För att inte stå och falla på om de 
opponerade sig mot hur de internationella undersökningarna är gjorda förbereddes också ett 
argument som säger att även förkunskaper upp till högre utbildningar blir sämre och sämre 
trots bättre betyg från lägre skolformer (se till exempel Bylund & Boo, 2003).  

Frågorna som följde berörde påverkan från yttre faktorer på olika sätt och vår definition av 
yttre faktorer visades. Frågorna går ifrån att beröra betygsättning generellt, till betygsättning 
generellt i matematik och därefter till att beröra betygsättningen i matematik och hanteringen 
av detta på informantens arbetsplats. När en fråga ställdes kring vilka de främsta yttre 
faktorerna vid betygsättning skulle kunna vara fanns ett exempel på en sådan faktor förberett. 
Detta exempel användes vid de intervjuer där läraren var osäker på vad som menades med yttre 
faktor, trots att de fått se definitionen av detta. Exemplet tillhör kategorin Elevers sätt att agera 
i skolarbetet i Selghed (2004). Slutligen visades resultatet av en undersökning som 
Utbildningsradion (2009) gjort om betygsinflation. I den undersökningen har lärarna fått svara 
generellt men även utifrån sig själva. Genom att be informanterna kommentera detta så gavs de 
en ingång att kommentera detta med utgångspunkt i sina egna erfarenheter.  

När intervjufrågorna var slutförda fick informanterna chansen att tillägga något kring det 
aktuella ämnet. Alla intervjufrågor var formulerade utifrån den inblick vi fått i detta ämne av 
att läsa Wikström (2005a) och Selghed (2004). Wikström (2005a) har påverkat 
intervjufrågorna i den riktningen att studien utgår från att det är en inflation i betygen i Sverige. 
Wikström utgår från olika hypoteser kring vad som påverkar att betygen stegrats och med 
vetskapen att det finns olika hypoteser kring detta är det också intressant att se lärarnas tankar 
kring vilka yttre faktorer som kan driva upp betygen utan att kunskaperna ökar i samma takt.  
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Selghed (2004) har påverkat intervjufrågorna på så sätt att studien förutsätter att lärarna 
upplever eller uppfattar några yttre faktorer oavsett om de låter sig påverkas av dessa eller ej. 
Se bilaga 2 för hela intervjuunderlaget.  

Eftersom en lärares betygsättning kan vara ett känsligt område att prata om så byggdes 
intervjun på att jobba från vad lärarna uppfattar generellt, till hur de upplevde att det var på 
skolan, till hur de upplevde att det var för dem personligen. Detta illustrerar vi med figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell över uppbyggnad av intervjuerna. 

Den yttersta cirkeln i figur 2 representerar hur lärarna uppfattar betygsättning och de yttre 
faktorerna generellt. Den mellersta cirkeln representerar hur detta upplevs på arbetsplatsen. 
Den innersta cirkeln hur lärarna själva upplever de yttre faktorerna. Under intervjun ställdes 
aldrig frågor om vad lärarna upplevt för yttre faktorer personligen utan de fick själva 
bestämma om de ville berätta om sina upplevelser samt eventuell hantering av detta och 
därmed röra sig in i den mellersta ringen.  
 
För att kunna göra skillnad på om de yttre faktorer som informanterna nämner är i den yttre 
cirkeln eller någon av de inre krävs möjlighet till följdfrågor och en djupgående diskussion. 
Därför bygger hela intervjun och alla frågor i den på att försöka få informanterna att komma 
på hur de upplever och uppfattar dessa yttre faktorer utan att styra dem i någon speciell 
riktning mer än att det kan finnas yttre faktorer. Många av frågorna kan därför tyckas besvara 
samma sak men det har varit för att verkligen förstå vad informanterna menat samt för att ge 
dem tid och utrymme att fundera över ämnet då de inte fått tid för förberedelser.   
 
Intervjufrågorna genomgick en mindre revidering efter två pilotintervjuer. Den första 
pilotintervjun genomfördes med en studiekamrat. Då var den främsta avsikten att testa 
inspelningsutrustningen. För att även säkerställa att frågorna gick att förstå planerat 
genomfördes ytterligare en pilotintervju, denna med två specialpedagoger på en 
gymnasieskola. En av specialpedagogerna hade bakgrund som grundskollärare och hade själv 
arbetat med betygsättning. Genom pilotintervjun gavs också ett tillfälle att bli bekant med 
intervjusituationen och att öva på att ställa följdfrågor. Inga större förändringar av 
intervjufrågorna gjordes men däremot upptäcktes att vissa frågor var långa och invecklade att 
ta till sig direkt. Detta löstes genom att skriva ut frågeställningen så att informanterna själva 
kunde läsa frågan under tiden den ställdes. Pilotintervjun gav också medvetenhet om vissa 
ordval som kunde vara ledande, dessa omformulerades till neutralare formuleringar.  

Generellt 

 

 

På arbetsplatsen 

Själv 
upplevt 
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Innan genomförandet av intervjuerna gjordes ett försök till att besvara intervjufrågorna utifrån 
de svar som uppgetts under pilotintervjun men också på sätt som informanterna skulle kunna 
tänkas svara annorlunda. På så sätt kunde lämpliga följdfrågor formuleras och förberedas. 
Dessa var ofta för att förtydliga eller utveckla det informanterna nämnt om yttre faktorer. 
Alltså följdfrågor av typen, ”hur menar du?”, ”kan du utveckla…?”, ”kan du ge ett exempel?” 
och ”på vilket sätt tänkte du då?”. Dessa följfrågor ställdes för att minska risken för 
missförstånd av informanternas utsagor vid analysen. Det som uppmärksammades mest var när 
informanterna nämnde eller berörde något som kunde placeras under de olika kategorierna i 
Selghed (2004), som presenterats i avsnitt 2.2. Vid dessa tillfällen ombads informanterna ofta 
att utveckla eller förtydliga sina uttalanden så det var tydligt vad de menade och om de pratade 
om sig själva eller generellt.  

3.4 Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares arbetsplats, där lärarna hade blivit 
förfrågade om de kunde ordna ett rum där vi kunde prata ostört. Detta gav informanterna 
fördelen att själva välja en plats där de känner sig trygga. I vissa fall hade informanten inte 
kunnat eller hunnit boka något rum så lediga utrymmen fick letas vid tidpunkten för intervjun. 
I några av dessa fall ledde det också till att intervjun blev avbruten och vi var tvungna att byta 
lokal.  

Innan intervjun började tillfrågades alltid informanterna om deras medtycke att få spela in 
intervjun, och de fick även förklarat för sig att detta var för att underlätta hanteringen av 
materialet vid analysen. De påmindes också om vad som stod i brevet med förfrågan om 
medverkande i studien, att allt material bara kommer att användas till studien och att det 
kommer att makuleras vid studiens godkännande av examinator. Alla informanter utom en gav 
sitt samtycke till inspelning. I detta fall antecknades istället under intervjun och sedan 
jämfördes det vi båda hade antecknat för att säkerställa att så mycket som möjligt av det som 
blivit sagt under intervjun fanns bland anteckningarna.  

Vid varje intervju försökte vi sitta snett mot den intervjuade för att minska förhörskänslan och 
skapa en trygg samtalsmiljö. Samtliga intervjuer gjordes av samma intervjuare, förutom vid ett 
tillfälle då bara en av oss hade möjlighet att närvara. Detta för att återskapa så lika 
förutsättningar som möjligt för alla de intervjuade. För att undvika att vara helt beroende av 
ljudfilerna så antecknades även stödord av den som inte skötte intervjun.  

Intervjuerna följde det tidigare beskrivna intervjuschemat där det stod i vilken ordning frågorna 
skulle tas och hur frågorna löd. Trots att intervjuerna byggde på samma frågebas så fick 
intervjuerna olika vändningar beroende på hur informanten svarade. Olika följdfrågor ställdes 
och informanterna blev ofta engagerade och pratade om ämnen som visserligen är intressanta 
men som inte berörde just det som vi var intresserade av att undersöka. Vid sådana tillfällen 
ställdes frågor med utgångspunkt i något de tidigare sagt inom det aktuella ämnet. Detta 
innebar också att ingen intervju var den andra helt lik. Även om det aldrig ställdes frågor som 
uttryckligen sökte svar på hur informanten personligen upplevt de yttre faktorerna, valde alla 
lärare att förr eller senare under intervjun prata om sig själv, sina egna erfarenheter och hur de 
hanterat olika situationer.  

Efter genomförda intervjuer upptäcktes att inspelningarna från en av intervjuerna i Kommun 1 
och två av intervjuerna i Kommun 2 saknade ljud. Dessutom avbröts en inspelning i Kommun 
2 efter 16 minuter på grund av att datorn som användes till ljudinspelningen påbörjade en 
uppdatering. Intervjun stördes inte utan vi fortsatte genom att anteckna det informanten sa.  
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3.5 Analysmetod 
Arbetet med att analysera de data som insamlats genom intervjuerna startade med att 
ordagrant transkribera vad informanterna sagt i alla intervjuer. Detta för att sedan lättare 
kunna få en överblick över varje intervju och också kunna understryka och anteckna sådant 
som ansågs relevant för att besvara studiens frågeställningar. I de fall där inspelningarna 
misslyckats sammanställdes de anteckningarna från intervjuerna i ett dokument. I samtliga 
fall där det varit problem med ljudfilerna skickades dokumentet med anteckningar till berörd 
informant. I och med detta fick de en chans att korrigera eventuella missuppfattningar från vår 
sida. Till den informant vars ljudfil avbröts på grund av uppdateringar skickades enbart den 
del som var sammanställd med anteckningar. Endast en av informanterna kom med 
kommentarer till sitt dokument. Detta lades till i dokumentet, kommentarerna var mest 
förtydliganden av det som redan fanns antecknat. I och med att det bara rörde sig om 
förtydliganden fanns inget behov av att problematisera det faktum att den informanten hade 
haft en längre betänketid på sig än de andra.  
 
När transkriberingen samt dokumenten från de intervjuer som inte blivit inspelade var klara 
analyserades en intervju i taget med avstamp i de kategoriseringar i Selghed (2004) som 
presenterats i avsnitt 2.2. I analysen användes ej den första kategorin, Elevens kunskaper och 
färdigheter, då denna inte sammanfaller med vår definition av vad som är en yttre faktor. 
Alltså var de kategorier analysen utgick från Elevens sätt att agera i skolarbetet, Eleven som 
person, Skolorganisatoriska aspekter, Externa krav och förväntningar samt Lärares 
personliga läggning.  
 
Var och en av dessa kategorier tilldelades en färg som sedan användes för att markera 
uttalanden i intervjuerna beroende på vilken kategori dessa placerades under. Detta första steg 
av analysen gjorde vi var för sig för att se vilka uttalanden som vi var ense om och vilka som 
behövdes diskuteras, vridas och vändas ytterligare på för att se vilken kategori de skulle 
tillhöra.  
 
Då det första steget var slutfört fanns således ett dokument med alla uttalanden som nämnts 
placerade under de olika kategorierna. I detta dokument gjordes också skillnad på om 
uttalandena från informanterna var generella uppfattningar (vad lärarna tror kan påverka 
matematiklärare generellt) eller om det var personligt upplevda (sådant som kan ha påverkat 
läraren personligt eller som den uppmärksammat hos andra matematiklärare på sin 
arbetsplats). Denna uppdelning gjordes utifrån lärarnas ordval, dessa kunde till exempel vara 
”Jag har…” i motsats till ”Jag tror att det kan vara så här…”. I detta skede upptäcktes att 
besvarandet av vår andra frågeställning skulle behöva underkategorier som särade på 
uttalanden som hade väldigt olika karaktär men som ändå föll under samma kategori i 
Selghed (2004). Detta för att den första delen av analysen visat att i princip alla lärare hade 
nämnt någon faktor under samtliga kategorier. Det behövdes alltså ett djup i vilken typ av 
faktorer som lärarna betonade. Därför gjordes en indelning utifrån de uttalanden under varje 
kategori som i någon mån kunde likställas med varandra. Detta resulterade i ett antal 
grupperingar under varje kategori som sedan blev till de olika underkategorierna som 
presenteras närmare i avsnitt 3.5.1.  
 
Varje intervju sågs igenom ytterligare en gång efter konstruktionen av underkategorier, för att 
se till att uttalandena hamnade under rätt underkategori. Slutligen gjordes en tabell för varje 
kategori där det markerades om varje enskild lärare vid något tillfälle nämnt någon faktor 
under de olika underkategorierna, en markering för uppfattade faktorer och en för upplevda.  
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För att besvara den andra frågeställning utgår vi utöver de kategorier som finns i Selghed 
(2004) även från de resultat som presenteras i Wikström (2005a). Till en början var avsikten 
att använda tre av de fyra delstudierna som är grunden i Wikström. Dock upptäcktes tidigt att 
detta skulle bli en svårighet då dessa delstudier riktar sig mot gymnasiet och detta inte är helt 
överförbart till grundskolans senare år. Wikström (2005d) handlar om strategiska program- 
och kursval i gymnasiet och dess effekt på betyget. Då inga val liknande dessa görs på 
grundskolan ansåg vi att den delstudien inte var något vi skulle kunna använda oss av. 
Wikström (2005c) handlar om huruvida skolstorleken påverkar betygsättningen. Resultatet 
visar en skillnad mellan betygsättningen på stora skolor med över tusen elever och mindre 
skolor med under tusen elever. Tanken var till en början att göra en egen definition av vad 
som är en stor respektive liten skola på grundskolenivå men vi insåg att skolförhållandena är 
alltför olika på grundskola och gymnasiet. Detta för att en enskild lärare oftast följer samma 
klass över hela högstadiet i jämförelse med lärare på gymnasiet som följer sina elever i 
enstaka kurser. Därför ansågs inte heller detta resultat överförbart till grundskolan senare år. I 
Wikström och Wikström (2004) ställs konkurrensutsatta skolor mot icke konkurrensutsatta. 
Detta var inte heller helt överförbart då alla medverkande skolor i vår studie i någon mån 
konkurrerar med de andra skolorna i kommunen, såväl enligt definitionen av en 
konkurrensutsatt skola i Wikström och Wikström, som enligt vår uppfattning och lärarnas 
utsagor. Däremot kunde resultatet att fristående skolor tenderar att sätta högre betyg än 
kommunala användas. Därmed kom beslutet att den jämförelse som insinueras i studiens 
andra frågeställning skulle bli mellan fristående och kommunala skolor i de båda 
kommunerna.  
 
För att göra dessa jämförelser användes tabeller som gjordes i samband med analysen för 
studiens första frågeställning. Genom att enbart ta hänsyn till de faktorer som lärarna nämnde 
att de upplevt kunde vi låta läraren representera hur det ser ut på de olika skolorna när det 
gäller betygsättning i matematik. I den här analysen uteslöts 1-Urban då han inte kan 
representera någon specifik grundskola. I de fall där samma skola har två representanter 
presenteras båda åsikterna. Eftersom de båda kommunerna skiljer sig från varandra på många 
sätt och inte konkurrerar med varandra analyseras dessa var för sig, för att senare jämföras 
med varandra. 

3.5.1 Presentation av underkategorier 
De underkategorier som utkristalliserades genom analysen av intervjuerna presenteras nedan 
under den av Selgheds (2004) kategorier som underkategorin tillhör. Vissa underkategorier är 
avgränsningar av de faktorer som Selghed placerat i de respektive kategorierna medan några 
av dem innehåller faktorer som inte nämns i Selghed. De underkategorier som är helt nya 
markeras med en stjärna (*).  
 
Elevers sätt att agera i skolarbetet 
 
Arbetsinsats 
Under denna rubrik placeras faktorer som visar hur väl eleven utnyttjar tiden som den har till 
förfogande till skolarbetet i situationer där läraren kan observera eleven. Exempelvis att 
eleven är flitig, gör många uppgifter och gör det han/hon ska under lektionstid. I denna 
kategori ingår också i vilken utsträckning eleven sköter sina hemuppgifter. 
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Inställning 
Här återfinns faktorer som beskriver hur elever reagerar på de arbetssätt och moment som 
läraren presenterar. Till exempel om en elev är positiv eller negativ till uppgifter som åläggs 
dem. Även uttryck för elevens sätt att prioritera skolan, exempelvis ambitionsnivå och 
förmåga att passa tider hittas här. 
 
Elevens uppträdanden i andra ämnen* 
I denna kategori beskrivs faktorer som visar att elevers betyg i ett ämne kan påverkas av hur 
eleven presterar och agerar i andra ämnen. Både i fall där det är läraren själv som har eleven i 
andra ämnen än matematik och i situationer där kollegors intryck av eleven överförs till 
läraren. Exempelvis kan en elev med starkt VG i flera ämnen få MVG i ett av dessa ämnen 
som en slags kompensation.  
 
Eleven som person 
 
Personlighet 
Faktorer med hänsyn till elevens personlighet, så som att en elev är trevlig, öppen och 
inställsam finns i denna kategori. Dessa faktorer ses som positiva för betyget medan 
aggressiva, sura och otrevliga personlighetsdrag kan ses som negativa. Dessa 
personlighetsdrag kan dock påverka i positiv riktning om det är så att läraren i fråga känner 
obehag inför att hamna i konfrontation med eleven till följd av att läraren satt ett betyg som 
eleven inte är nöjd med.  
 
Förväntan på betyg* 
I denna kategori finns faktorer som har att göra med att elever förväntar sig ett rättvist betyg i 
jämförelse med andra. Främst handlar detta om rättvisa betyg inom klassen eller parallella 
klasser, där eleverna har kännedom om andra elever och hur de presterar i skolan. Även en 
förväntan på ett visst betyg utifrån tidigare utdelade betyg från föregående terminer placerar 
vi i denna kategori.   
 
Hemförhållande och familj* 
Under denna kategori finns faktorer som exempelvis att läraren har kännedom om elevens 
hemförhållanden och familj.   
 
Skolorganisatoriskt 
 
Framtidsplaner 
I denna kategori ryms faktorer som har med elevens framtidsplaner att göra. Såsom att de 
behöver ett visst betyg för att komma in på gymnasieutbildningen och att de behöver godkänt 
för att söka till nationellt program på gymnasiet. Även lärarens antagande om hur mycket 
matematik en elev kommer att behöva i framtiden återfinns här.  
 
Arbetssätt 
Kategorin rymmer alla faktorer som har med arbetssättet i skolan att göra. Hur man hanterar 
omprov, vilka metoder man arbetar med, hur kunskaperna testas med mera. Även 
uppfattningen att elever inte själva behöver ta något ansvar utan att det är viktigare för läraren 
att eleven lyckas, och att denna därmed antingen ”släpar eleven över gränsen” eller flyttar 
mållinjen närmare.  
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Betygssystemet* 
Här hittas faktorer som har att göra med lärarnas svårigheter att tolka betygskriterierna samt 
problematiken att det saknas mål- och betygskriterier för terminsbetygen. Även att det kan 
vara svårt att bortse från vad man tog hänsyn till vid betygsättningen i de tidigare 
betygssystemen, och alltså därmed betygsätta delvis i det förra betygssystemet på grund av 
svårigheterna att tolka vad de olika betygsstegen innebär. 
 
Nationella prov* 
Faktorer som rör nationella provets inverkan på betygsättningen placeras i denna kategori.  
 
Externa krav och förväntningar 
 
Alla ska klara sig 
I denna kategori hittas faktorer som har att göra med att uppfattningen i samhället är att alla 
svenska elever ska klara en grundskoleutbildning, alla ska vara godkända. Denna medför att 
lärare känner ett krav på sig att sätta minst godkänt på sina elever. 
 
Föräldrar 
Till skillnad från föräldrarnas påverkan i föregående kategori, som handlar om att varje skola 
vill att föräldrarna ska placera sina barn i sin skola, så innebär faktorer under denna kategori 
att föräldrarna önskar att deras barn ska ha bra betyg i skolan. Till exempel kan lärares 
betygsättning bli ifrågasatt i samband med utvecklingssamtal då föräldrarna upplever sina 
barn som duktiga och skötsamma.  
 
Konkurrens* 
Under denna kategori finns faktorer som grundas i att skolor måste vara konkurrenskraftiga. 
Exempelvis att media varje år listar skolors resultat. Detta gör att rektorer är mån om att 
skolornas elever har bra betyg för att bibehålla elevantalet vid skolan, då föräldrar möjligtvis 
väljer skola efter resultat.  
 
Lärares personliga läggning 
 
Snäll-G 
Här återfinns faktorer som grundas på att lärare bara är människor som hellre friar än fäller, 
speciellt i gränsfall.  
 
Press på sig själv 
Denna kategori rymmer många olika faktorer som har med lärarnas krav på sig själva att göra. 
Exempelvis att lärare känner att betygen visar hur framgångsrika de är som lärare och att man 
kan bli ifrågasatt som lärare om man sätter ett lägre betyg. Kategorin rymmer även att 
arbetsbördan för den enskilda läraren ökar vid ett icke godkänd, att den individuella 
lönesättningen kan påverkas eller att lärare vill att eleverna ska kunna leva upp till sitt betyg 
på gymnasiet.   
 
Magkänsla* 
Faktorer som har att göra med att det snarare är någon slags känsla, ett tyckande som ligger 
till grund för betygsättningen hamnar under denna kategori. Till exempel att man tycks veta 
hur elever tänker även om det inte framgår vid prov etc.  
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Lärarens medvetenhet om inflationen* 
Denna kategori innehåller faktorer som bygger på att läraren är medveten om problematiken 
att betygsättning inte sker på samma grunder överallt och vetskapen om att detta inte 
kontrolleras nog genom skolinspektion med mera. Därmed vill inte läraren försämra sina 
elevers konkurrensmöjligheter till en gymnasieplats eller skolans konkurrensmöjligheter i 
rekryteringssynpunkt.  

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras först resultatet av den första frågeställningen ”Vilka uppfattningar 
har de medverkande lärarna om vilka yttre faktorer som kan påverka betygsättningen i 
matematik?”. Sedan presenteras resultatet av den andra frågeställningen, ”Finns det skillnader 
på hur detta upplevs på olika skolor och i så fall på vilket sätt?”. Huvudkategorierna 
presenteras i den ordning som finns de presenteras i Selghed (2004) och de olika 
underkategorierna presenteras i samma ordning som de beskrivs i avsnitt 3.5.1. Viktigt att 
påminna om är att resultatet från den första frågeställningen är baserat på tretton lärare medan 
resultatet av andra är baserat på endast tolv lärare.    

4.1 Resultat av frågeställning 1 
Resultatet av den första frågeställningen presenteras med hjälp av de underkategorier som 
använts för att analysera de data som insamlats genom intervjuerna. Behovet av att precisera de 
olika faktorerna med hjälp av underkategorier kan ses som ett resultat i sig, alltså det faktum att 
det skilde sig mycket i vilka utsagor de olika lärarna nämnde under var och en av de 
ursprungliga kategorierna i Selghed (2004). I de diagram som resultatet presenteras med hjälp 
av kan varje lärare representeras flera gånger, dock endast en gång i varje enskild stapel 
oberoende av hur många faktorer de har nämnt i den enskilda underkategorin.  
 

 

Figur 3. Yttre faktorer som kan ha en möjlig inverkan vid betygsättning i matematik. 
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Som man kan se i figur 3 går det inte att urskilja så stora skillnader i vilka faktorer lärarna 
uppfattar ha en möjlig påverkan vid betygsättningen i matematik på den här nivån. Däremot 
kan man se att samtliga lärare anser att faktorer inom kategorierna Skolorganisatoriska 
aspekter och Externa krav och förväntningar möjligtvis kan påverka lärare generellt vid 
betygsättning. Den kategori av faktorer som lärarna tror kan påverka matematiklärare i minst 
utsträckning (av de faktorer som nämnts under intervjuerna) är Eleven som person. För att få 
en tydligare bild av vilka faktorer som lärarna nämner under varje huvudkategori presenteras 
fördelningen av nämnda faktorer i underkategorier till var och av huvudkategorierna. Där 
kommer även exempel på lärarnas uttalanden att ges med hjälp av citat i de flesta fall. För 
uttalanden gjorda av de lärare där ljudupptagning saknas ges eventuella exempel med 
återberättande. 

 

Figur 4. Fördelning över underkategorierna inom Elevers sätt att agera i skolarbetet. 
 

Som man kan se i figur 4 så är det främst faktorer under kategorin Arbetsinsats som lärarna 
gett uttryck för. Elever som är duktiga, flitiga och gör det som de ska tros ha eventuell fördel 
av det vid betygsättning.  

1-Kaj – … jag tror att man vill litegrand ge, belöna… Liksom flit på något sätt. 
En som jobbar jättehårt och liksom kanske förbättrar sig och kämpar jämfört 
med en som inte […] Då kanske det kan bli att man vill sätta högre betyg på den 
som har kämpat så hårt fast de gör samma resultat. 
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1-Kurt - Det är också en väldigt viktig faktor som driver fram högre betyg, att 
man sätter kvantitativa nivåer för eleverna för att de förstår lättare kvantitativa 
än kvalitativa.  

Några lärare nämner också faktorer under kategorin Inställning.  

1-Kalle - … även om det inte varit så i många fall så kan jag tänka mig att jag 
ibland påverkas av att eleven är positiv och villig att göra det mesta, är det lite 
lättare att sätta ett G där än på en elev som är motsträvig och hela tiden jobbar 
emot… 

En mindre del av lärarna nämner även faktorer under Elevens uppträdanden i andra ämnen, 
som innebär att betyget i ett ämne påverkas åt ett eller annat håll av prestationer och 
beteenden i andra ämnen. 

 

Figur 5. Fördelning över underkategorier inom Eleven som person. 

 
Figur 5 visar att fem av de intervjuade lärarna nämner faktorer inom kategorin Personlighet. 
Faktorer som lyfts fram är i likhet med att en elev till exempel är trevlig eller jobbig.  

2-Filip – Sedan är det vanliga smörandet, som alltid finns. Man vet ju själv när 
man gick i skolan och det finns ju nu också men jag hoppas att man är duktig att 
se liksom, se sånt. Det är effektivt att vara trevlig och heja på lärare… 

1-Fritjof – …alltså där det finns väldigt aggressiva elever, som kanske ofta är de 
som får, som inte når målen speciellt bra för att de inte tar skolan på så stort 
allvar. Om en sån skulle börja konfrontera mig och visa i slutet av nian att de 
riktigt hatar mig för att jag inte ger dem ett… Ja, ge dem ett godkänd, eller det 
betyget de ville ha. Så tror jag definitivt jag ger dem ett… Ja, ger dem ett 
godkänd eller det betyg de vill ha. 
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Under Förväntan på betyg lyfter två av lärarna fram faktorer som att elever förväntar sig ett 
rättvist betyg elever emellan och att de förväntar sig att behålla eller höja ett betyg jämfört 
med föregående betygstillfälle om de inte fått någon varning om sänkning. 

1-Kurt – Alltså att eleverna, om man till exempel börjar sätta MVG på alla 
elever oavsett prestation då blir det uppror i en klass för de menar: ”det är en så 
stor prestationsskillnad, varför får vi alla samma betyg?” 

1-Fritjof – Då blir konsekvensen, att om någon som egentligen borde blivit 
underkänd ska få G. […] Då kan jag inte stoppa de vanliga G-eleverna i samma 
fack riktigt, Ja men om jag nu godkänner den där som egentligen var underkänd. 
Då måste ju de som är godkända, då borde ju de få ett högre betyg för att visa 
skillnaden.  

Tre av lärarna nämner också faktorer som är beror på elevens Hemförhållande/familj. Dessa 
lärare beskriver hur man vid betygsättning påverkas av allt man vet om eleverna, inräknat i 
detta alltså hur elevernas hemförhållanden ser ut. En av lärarna, 2-Klas, påpekar att man kan 
påverkas till att sätta ett bättre eller sämre betyg om man tidigare haft elevers äldre syskon i 
skolan och på grund av det placerar yngre syskon i samma fack. 

 

Figur 6. Fördelning över underkategorierna inom Skolorganisatoriska aspekter. 
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I figur 6 kan man se att alla lärare utom en är överens om att faktorer inom kategorin 
Betygssystemet kan bidra till felaktigt satta betyg. I denna kategori lyfts särskilt fram att 
betygskriterierna är svåra att tolka, men även att betygssystemet blivit implementerat på ett 
dåligt sätt som gör att lärare känner sig osäkra.  

2-Filip - … jag tycker det är ganska otydliga betygskriterier. Det är för fritt 
utrymme för egen tolkning. Därför kan det vara väldigt olika när lärare sätter 
betyg. 

1-Konny – Lokala betygskriterier ska vi skriva, vi ska hitta på egna. Vi ska tolka 
och hitta på egna. Så säger man att man ska ha likvärdig bedömning när alla 
skolor har lokala betygskriterier som man hittar på själva. Det förstår vem som 
helst att det blir olika. 

En faktor under Betygssystemet som endast tre av lärarna nämnde, men som dessa istället 
poängterade vikten av, är problemet med att sätta terminsbetyg då målen i kursplanen för 
matematik ska vara uppnådda i slutet av årskurs nio.  

1-Kurt - … det är att man sätter högre betyg, det är ju att man satt högre 
terminsbetyg, det är den viktigaste bakomliggande orsaken. Och att man då där 
tenderar att sätta för höga terminsbetyg, det beror främst på att man tenderar att 
värdera arbetsinsats… mer än faktiskt uppnådda kunskaper. […] Och att man då 
i tidigare… att terminsbetygen blir för höga det beror på att det inte finns fast… 
det finns inga kriterier, där är det helt fritt fram så att säga. 

En stor del nämner också att vetskapen om att elevernas betyg kan vara avgörande för deras 
framtid kan påverka hur ett betyg sätts. Detta på grund av att urval till gymnasieprogram 
grundas på grundskolebetyget samt att det är ett krav att ha godkänt i matematik för att få 
söka till ett nationellt gymnasieprogram. Även aspekten hur mycket matematik eleven 
kommer att behöva i framtiden kan påverka betyget. 2-Kajsa berättar att om hon som lärare 
vet vad eleven ska söka till gymnasiet och vet att det inte behöver så mycket matematik så kan 
hon sätta ett godkänt även om eleven inte nått upp till alla målen.  

En stor del av lärarna nämner också faktorer inom kategorin Arbetssätt. Exempelvis nämns att 
betygen till för stor del baseras på provresultat som egentligen inte täcker upp alla mål som 
finns beskrivna. Även hur man hanterar omprov är en faktor som nämns. 

1-Folke – Att man gör så, om någon har varit på tröskeln och harvat och 
verkligen hållit på. Men det är precis då jag tror att man trillar in i det där att ”ja 
du klarade inte provet den här gången, du får ett nytt prov.” Det blir ändå till 
slut, till slut har de lärt sig hur de ska flytta siffrorna helt mekaniskt, egentligen 
har de ingen koll på vad de egentligen gör, men de klarar till slut provet på 
grund av att det helt enkelt har lärt sig en metod som de kanske ändå inte förstår. 
Och då är frågan, kan man det då? […] Jag vet inte om, jag tycker egentligen 
inte att det är fel att godkänna en sån elev till slut.  

1-Frida – Ja, nu har vi en lärobok som vi har valt i matte, som är ganska svår. 
Och till det så kom det då prov som är ganska svåra. Och… och har man då en 
elev som skriver IG på alla de där proven, är det så att den eleven hade fått G 
om den hade gått på en annan skola?  



 

  23 

Hälften av lärarna nämner också att faktorer inom kategorin Nationella prov kan ha inverkan 
på betygen. De flesta tycker att dessa prov är ett bra kontrollverktyg för vilket betyg man bör 
sätta.  

1-Kurt – Alla krafter drar i inflationsriktningen. Det finns bara en motkraft och 
det är nationella prov i ett fåtal ämnen. Det är den enda motkraften. 

Flera av lärarna tar också upp dilemmat att det faktiskt oftast är samma lärare som rättar de 
nationella proven och som sätter betyg. En lärare har en utstickande syn på de nationella 
proven, han tycker att de har för låg gräns för att klara godkänd och att det då kan vara en fara 
att kontrollera betyget mot dessa prov.  

1-Konrad – Nationella proven i matematik visar ju inte mycket egentligen. Det 
är väldigt låga krav för att klara godkänd. Jag menar på A-delen, det räcker ju 
om du får 20 poäng totalt så ska du ha godkänd.  

Figur 7. Fördelning över underkategorierna inom Externa krav och förväntningar. 
 

Som synes i figur 7 så är det inom kategorin Externa krav och förväntningar främst faktorer i 
underkategorin Konkurrens som lärarna uppger ha en möjlig inverkan på betygsättningen.  
Inom Alla ska klara sig beskriver nära häften av lärarna att de har uppfattningen att kravet 
från samhället är att alla elever ska klara ett godkänt betyg i matematik. Filip upplever att det 
finns en kultur på skolan som innebär att ingen får vara underkänd. Faktorer inom Föräldrar 
som berör att man kan bli påverkad av föräldrarnas åsikter i betygsättningen nämns också 
flera gånger. 
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1-Konrad - I alla tider har i snitt 30% av alla elever inte klarat av skolan, idag 
ska man skämmas om man har 3% underkända  .  

1-Kalle - … Den allmänna diskussionen är att vi ska ha godkända betyg när vi 
går ut och så söker man halmstrån som man kan komma ja, utifrån det här så, ja 
det här stämmer överens, det här kan vi nog sätta ett g på.  

Inom Konkurrens finner vi faktorer där media kan avgöra hur pass konkurrenskraftig en 
skola är, till exempel genom att publicera listor över högst respektive lägst betygssnitt i 
kommunerna. Lärarna nämner att rektorn strävar efter bra resultat på skolan för att hamna 
högt på dessa listor. Anledningen till detta upplevs vara att skolan behöver rekrytera nya 
elever, och eftersom föräldrarna tros välja skola mycket efter vad de hör eller ser i media 
så gäller det att ligga bra till på dessa listor.   

2-Kristina - Inte så mycket här i  […] har det väl varit förrän nu när vi fått 
friskolan. Men tänker man på storstäder och så då tror jag att… Då tittar man 
”jaha, vad har man för resultat på den här skolan? Då ska jag sätta mitt barn i 
den skolan” Så kan jag tänka mig att det kan vara. En konkurrensgrej. 

1-Kalle - … framför allt de sista åren att det är det här med konkurrens man vill 
ha ett bra värde och, jag tror, eller jag vet att man kan få mer eller mindre 
sanktionerat av högre chefer, alltså rektor och så som säger att sätt ett G eller, 
inom citationstecken, jag tror ingen skulle säga så ” jo, jag säger så till mina 
lärare” däremot vet jag att det kan förekomma. […] men jag har också fått 
påtryckningar från rektorer till exempel. Smidigt inlagt i meningar inte att du 
ska utan att du bör eller du bör tänka efter eller du bör ha den där lite grann… Så 
att man tänker på om det ska vara ett streck eller ett G. […] Det är sedan 
friskolorna kom till den här stan till exempel så är det stor skillnad på 
elevantalet och skolor vill överleva och lärare vill ha jobb och det är en press på 
att ha ett högt salsavärde1 exempelvis. 

1-Folke – Där kan man ju bli lite störd också av tidningar. Varje år i juni står det 
att ” ja, här var bästa skolan i […]” och så visar man upp genomsnittligt 
meritvärde. Och det är slaskjournalistik som liksom inte säger så mycket. Det 
säger inget om hur skolan är fast tror det. Men det är också en form av 
påtryckning att de alltid ska publicera siffrorna och… Det skulle inte se bra ut 
om man dalar från 220 i meritvärdespoäng ner till 160 ett år, även fast man inte 
borde. […] Det vore inte snyggt att bli uthängd som en skola där resultaten har 
försämrats hur mycket som helst. Och speciellt i friskolevärlden så är det ju en 
konkurrens, alltså det är ju dålig reklam.   

Föräldrar har inte bara en inverkan när det gäller skolval, de har enligt lärarna också åsikter i 
hur betygen ska sättas. 

1-Frida – Jag har haft föräldrar också som har hört av sig och ifrågasatt även när 
man visar resultat och så tycker de i alla fall ” Ja, men hon har ju jobbat så hårt 
och hon har… förstår du att hon jobbar med hemarbete, alltså skolarbete hela 
kvällarna” 

                                                            
1 SALSA  är Skolverkets analysverktyg för lokala sambandsanalyser, där kommuners och skolors samlade 
betygsresultat kan bedömas i ett riksperspektiv.  
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Figur 8. Fördelning över underkategorierna inom Lärares personliga läggning.  
 

Större delen av lärarna har, som vi kan se i figur 8, nämnt faktorer som faller under Snäll-G. 
Dessa faktorer är i stil med ”hellre fria än fälla”, ”man är ju bara människa” och att det är 
roligare att godkänna en elev.  

1-Konrad - … Vi är fortfarande människor och det gör automatiskt att vi på det 
stora hela så kryper gränserna uppåt hela tiden, gränserna för godkänd.  

Relativt många lärare nämner också faktorer under Press på sig själv där de berättar om hur 
de känner pressen att vara en lyckad lärare samt att det finns de som tror att lönen påverkas av 
hur eleverna presterar. De påpekar också att arbetsbördan ökar då en elev inte når upp till 
betyget Godkänd, och syftar då på att pappersarbetet ökar samt att skolan har en skyldighet att 
se till att alla elever får den undervisning som krävs för att nå målen för betyget Godkänd. 
Samtidigt har lärarna en stolthet och menar att elevernas kunskaper ska svara mot 
förväntningarna på vad de ska klara i gymnasiet med det betyg de har från grundskolan. Filip 
beskriver det som en hederssak. 

1-Fritjof - … Det skulle innebära extra jobb att sätta ett lågt betyg […] och om 
det då var… att det innebär att man fick EUM2, att man inte uppnår målen. Då 
innebär det jättemycket jobb för då måste jag se till att den här eleven uppnår 
målen mer eller mindre… 

                                                            
2 Ej uppnått målen 
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1-Frida – ja, sedan vet jag inte om det individuella lönesystemet har bidragit 
också lite grann. Att nu är det ju inte så på den här skolan men det har ju varit 
lite snack om att kanske koppla lärarnas löner i förhållande till elevernas 
prestationer och det är klart, har man elever som presterar bra och får bra betyg 
är man då en duktig lärare? 

En del av lärarna säger att det tenderar att bli en del tyckande i betygsättningen. Detta 
återfinns i kategorin Magkänsla. 

2-Filip – Ibland känner jag att vissa lärare kan, när de börjar prata betyg så 
handlar det mycket om vad de tror och inte vad de vet. 

En annan faktor som 1-Kristoffer uppger är att lärare siar om framtiden och tänker sig in i hur 
eleven kommer att utvecklas matematiskt. 

Några lärare nämner också att Lärarens medvetenhet om inflationen gör att man inte vill 
försämra sina elevers chanser att konkurrera om platser till gymnasieprogram.  

1-Fritjof - … eller orättvisan i det stora hela. Att ja just det, alltså den tanken att 
även om jag kan välja att inte låta mig påverkas av det så gör den ju det. Alltså 
jag tänker ju att… Ja, vad synd om de här eleverna eller speciellt den här eleven 
som behöver få ett bra betyg för att komma in på sin linje. Att bara för att jag är 
väldigt så här, noggrann med betygskriterierna, så kommer... så kommer hon att 
få, vad ska man säga, sämre förutsättningar jämfört med andra elever som söker 
till samma gymnasielinjer sedan. Så på så vis påverkar ju konkurrensen. […] 
också om orättvisorna med att det på vissa skolor sätts det högre betyg än vad de 
borde göra. Och vet man det, eller misstänker det, då kanske man själv medvetet 
eller omedvetet sätter lite högre betyg för man vill inte att ens elever ska vara, 
ska bli missgynnade eller man vill inte att ens skola ska se ut som om man har 
sämre resultat.  

1-Konrad – Inflationen är inbyggd i systemet. Det kan vem som helst som 
jobbat ett tag förstå väldigt enkelt. Och de enda som inte förstår det är 
Skolverket. För övrigt så hette han som skrev betygskriterierna Per Måhl. Bara 
det få ju en att rysa. 

Några av lärarna påpekade under samma kategori var att medvetenheten om att det är en dålig 
kontroll av hur betygen sätts men även när det gäller vilka som får sätta betyg. Uppfattningar 
finns bland lärarna att en del av de som sätter betyg är olämpliga eller inte utbildade nog att 
utföra detta uppdrag.  

1-Fritjof - … Det är väl en tydligare inspektion. Jag menar att Skolverket ställer 
krav och liksom verkligen granskar och säger att: ”men hallå där, ni har satt för 
höga betyg i jämfört med vad eleverna fick på nationella. Känner man då, får 
rektorn den här pressen på sig. Då blir ju rektorn snarare en… istället för att vara 
en sån som säger till att ”sätt höga betyg” så säger han ”sätt inte för höga betyg” 
för de vill ju inte att skolan ska få ett dåligt rykte.  

Utifrån resultatet av vår första frågeställning kan man se att det finns underkategorier som de 
flesta lärare (fler än tio) uppfattar ha en möjlig inverkan på betygsättning i matematik. Dessa 
kategorier är Arbetsinsats, Betygssystemet, Framtidsplaner, Konkurrens och Snäll-G. 



 

  27 

4.2 Resultat av frågeställning 2 

I den andra frågeställningen tas hänsyn till hur de yttre faktorerna upplevs specifikt på den 
aktuella skolan där läraren är yrkesverksam. Nedan presenteras resultatet genom att visa hur 
stor andel av lärarna från de kommunala respektive fristående skolorna som uttalat att de 
själva upplevt en yttre faktor, eller märkt av detta på skolan, som kan ha påverkat 
betygsättningen.  

Tabell 1. Andel lärare som nämner faktorer i kategorin Elevers sätt att agera i skolarbetet 

Kommun 1 Kommun 2 Elevers sätt att agera i 
skolarbetet 

Kommunala Fristående Kommunala Fristående 

Arbetsinsats 4/5 2/3 2/3 1/1 

Inställning 2/5 0/3 0/3 0/1 

Elevers uppträdande i andra 
ämnen 

1/5 1/3 0/3 1/1 

 

Inga större skillnader kan ses i tabell 1 gällande hur Arbetsinsats påverkar betygsättningen i 
någon av kommunerna. Däremot kan det ses att bara kommunala lärare har nämnt Inställning 
som en yttre faktor i Kommun 1 samt att ingen i Kommun 2 har nämnt det. I Kommun 1 
nämner en lärare från de kommunala skolorna och en från de fristående skolorna, med 
liknande argument, att Elevers uppträdande i andra ämnen kan påverka betygsättningen. I 
Kommun 2 är det endast läraren vid den fristående skolan som nämnt detta.  

Tabell 2. Andel lärare som nämner faktorer i kategorin Eleven som person 

Kommun 1 Kommun 2 Eleven som person 

Kommunala Fristående Kommunala Fristående 

Personlighet 1/5 0/3 0/3 1/1 

Förväntan på betyg 1/5 1/3 0/3 0/1 

Hemförhållande/familj 2/5 0/3 1/3 0/1 

 

Enligt tabell 2 är det bara en lärare från de kommunala skolorna i Kommun 1 som nämnt att 
Personlighet kan spela roll vid betygsättning, medan det i Kommun 2 enbart är läraren från 
den fristående skolan som uppgett detta. En lärare från de kommunala och en från de 
fristående skolorna i Kommun 1 uppger att elevens förväntan på ett betyg kan spela roll. I 
Kommun 2 nämner ingen lärare den faktorn som en möjligt påverkande yttre faktor vid 
betygsättning. I Kommun 1 är det två av lärarna som nämner att elevens 
Hemförhållande/familj kan spela roll för betygsättningen, dessa två lärare representerar 
samma kommunala skola. Ingen från de fristående skolorna nämnde denna faktor. I Kommun 
2 var det endast en lärare från de kommunala skolorna som nämnde detta som en yttre faktor. 
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Tabell 3. Andel lärare som nämner faktorer i kategorin Skolorganisatoriska aspekter 

Kommun 1 Kommun 2 Skolorganisatoriska aspekter 

Kommunala  Fristående Kommunala Fristående 

Betygssystemet 5/5 3/3 2/3 1/1 

Framtidsplaner 4/5 1/3 3/3 1/1 

Arbetssätt  2/5 2/3 2/3 1/1 

Nationella prov 3/5 2/3 1/3 0/1 

 

Som vi kan se i tabell 3 så nämner i princip alla lärare i båda kommunerna faktorer inom 
Betygssystemet. När det gäller Framtidsplaner kan man se en viss skillnad när det gäller 
kommunala och fristående skolor i Kommun 1. Fyra av fem av de kommunala skolorna 
nämner detta som en faktor, det bör tilläggas att alla skolor är representerade då den enda som 
inte nämnt denna faktor är 1-Konrad som representerar samma skola som 1-Kristoffer.  
Endast en av lärarna från de fristående skolorna uppger att de upplever elevens framtidsplaner 
som en yttre faktor som kan ha påverkan vid betygsättning. I Kommun 2 nämner samtliga 
lärare elevens framtidsplaner som en yttre faktor. Då det gäller Nationella prov i matematik 
som en yttre faktor belyser tre av fem kommunala lärare samt två av tre fristående lärare detta 
i Kommun 1, medan det i Kommun 2 endast är en kommunal lärare som nämner denna faktor.  

Tabell 4. Andel lärare som nämner faktorer i kategorin Externa krav och förväntningar.  

Kommun 1 Kommun 2 Externa krav och 
förväntningar 

Kommunala  Fristående Kommunala Fristående 

Alla ska klara sig 3/5 0/3 1/3 1/1 

Konkurrens 4/5 1/3 0/3 1/1 

Föräldrar 2/5 2/3 2/3 0/1 

 

Tabell 4 visar att det endast är lärare vid kommunala skolor i Kommun 1 som nämner Alla ska 
klara sig som en yttre faktor. Tre femtedelar av dessa lärare har uppgett att de känt av denna 
faktor.  I Kommun 2 nämner en lärare vid de kommunala skolorna samt läraren vid den 
fristående skolan denna faktor. Vad gäller yttre faktorer inom Konkurrens kan man se en 
olikhet bland kommunala och fristående skolor. I Kommun 1 nämner fyra av fem lärare vid 
kommunala skolor denna faktor medan endast en av tre lärare vid de fristående skolorna gör 
detsamma. I Kommun 2 är det endast läraren vid den fristående skolan som nämner 
Konkurrens som en yttre faktor. I Kommun 1 upplever två av fem lärare vid de kommunala 
skolorna Föräldrar som en yttre faktor vid betygsättning. Vid de fristående skolorna uppger 
två av tre denna faktor. I Kommun 2 är det endast lärare vi kommunala skolor som nämner 
Föräldrar som en yttre faktor. Detta gör två av tre lärare, dock finns samtliga skolor 
representerade av dessa.  
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Tabell 5. Andel lärare som nämner faktorer under kategorin Lärarens personliga läggning.  

Kommun 1 Kommun 2 Lärarens personliga läggning 

Kommunala  Fristående Kommunala Fristående 

Snäll-G 4/5 3/3 2/3 1/1 

Press på sig själv 3/5 1/3 1/3 1/1 

Magkänsla 2/5 1/3 0/3 0/1 

Lärarens medvetenhet om 
inflationen. 

4/5 2/3 0/3 0/1 

 

Som vi kan se i tabell 5 så nämner nästan samtliga lärare faktorer inom kategorin Snäll-G. 
Fyra av fem av lärarna från de kommunala skolorna samt samtliga lärare från de fristående 
skolorna i Kommun 1 nämner detta. I Kommun 2 nämner två av tre lärare vid de kommunala 
skolorna detta samt läraren vid den fristående skolan. När det gäller faktorer inom kategorin 
Press på sig själv kan man se att tre av fem lärare vid de kommunala skolorna samt en av tre 
av lärarna vid de fristående skolorna nämner detta i Kommun 1. I Kommun 2 är det en lärare 
vid de kommunala skolorna och läraren vid den fristående skolan som gör detsamma.  Vad 
gäller Magkänsla och Lärarens medvetenhet om inflationen är det bara i Kommun 1 som 
faktorer under dessa kategorier nämns. Bland lärare vid de kommunala skolorna är det två av 
fem som nämner Magkänsla medan motsvarande vid de fristående skolorna är en av tre lärare. 
Faktorer under Lärarens medvetenhet om inflationen nämner fyra av fem lärare vid de 
kommunala skolorna och två av tre av lärarna vid de fristående skolorna.  

Av tabellerna ovan att döma är det främst inom kategorierna Hemförhållande/familj, 
Framtidsplaner, Alla ska klara sig, Konkurrens och Föräldrar som man kan se en skillnad 
mellan kommunala och fristående skolor. Där man kan se en skillnad mellan kommunerna är 
inom Framtidsplaner, Magkänsla, Medvetenheten om inflationen, Konkurrens och Nationella 
prov. 

4.3 Resultatsammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka betygsättningen utöver de kunskaper 
och färdigheter som enligt kursmål och betygskriterier ska utgöra grunden för betyget. För att 
undersöka detta använde vi oss av två frågeställningar, ”Vilka uppfattningar har de 
medverkande lärarna om vilka yttre faktorer som kan påverka betygsättningen i matematik?” 
och ”Finns det skillnader i hur detta upplevs på olika skolor och i så fall på vilket sätt?” 

Resultatet av den första frågeställningen visar att lärarna uppfattar många olika faktorer som 
kan tänkas ha en påverkan vid betygsättning. De fem huvudkategorier i Selghed (2004) som 
även används i denna studie är alla omnämnda av ett stort antal lärare. Den som är minst 
representerad av dessa är Eleven som person, denna huvudkategori nämner ändå över hälften 
av lärarna. Däremot finns skillnader mellan faktorerna i var och en av dessa huvudkategorier.   
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Av de tre underkategorierna till Elevens sätt att agera i skolarbetet är det främst faktorer inom 
kategorin Arbetsinsats som de medverkande lärarna uppfattar ha en möjlig inverkan på 
betygsättning i matematik. Inom Eleven som person är den mest representerade 
underkategorin Personlighet. Under Skolorganisatoriska aspekter är alla underkategorier väl 
representerade, med Betygssystemet som den främsta underkategorin. I Externa krav och 
förväntningar utmärker sig Konkurrens i jämförelse med de andra underkategorierna. Under 
Lärarens personliga läggning är Snäll-G den underkategori som lärarna nämner i högst 
utsträckning. De underkategorier som är de mest representerade oavsett vilken huvudkategori 
de tillhör är Arbetsinsats, Betygssystemet, Framtidsplaner, Konkurrens och Snäll-G. 

Resultatet av den andra frågeställningen visar att det främst finns skillnader mellan 
kommunala och fristående skolor när det gäller lärarnas upplevelser inom kategorierna 
Hemförhållande/familj, Framtidsplaner, Alla ska klara sig, Konkurrens, Föräldrar och Dålig 
kontroll från staten. Mellan kommunerna kan man se skillnader mellan lärarnas upplevelser 
inom kategorierna Magkänsla, Medvetenheten om inflationen, Konkurrens samt Nationella 
prov. 

5. Diskussion 
I detta avsnitt förs till en början en diskussion kring metoden för att sedan diskutera resultaten 
av de båda frågeställningarna var för sig. I diskussionen kring resultatet av den första 
frågeställningen diskuteras de faktorer som majoriteten av lärarna uppgett. I diskussionen 
kring den andra frågeställningen diskuteras de skillnader vi sett mellan fristående och 
kommunala skolor, samt mellan de båda kommunerna. Till sist presenteras våra avslutande 
tankar som innefattar förslag till vidare forskning.  

5.1 Metoddiskussion  
En aspekt värd att diskutera angående metoden är huruvida informanterna påverkats av det 
faktum att de har blivit inspelade. Lärarna har i och för sig gett sitt medgivande till detta men 
det kan ändå vara en ovan situation som påverkar informanten. Det är svårt att avgöra till 
vilken grad detta har påverkat de utsagor som informanten gett oss. Vi har dock uppfattningen 
att vi har fått ärliga svar, främst med tanke på att många av lärarna öppnade upp sig mot slutet 
av intervjun då de antagligen förlikat sig med situationen. Även det faktum att vi i 
intervjusituationen var ”två mot en” kan ha påverkat resultatet, men i och med att frågorna 
ställdes av samma person, med undantag för en av intervjuerna och några följdfrågor, så blev 
det ändå en samtalsliknande situation mellan två personer. För att undvika en eventuell 
påverkan av att vi var ”två mot en”, hade ett alternativ varit att dela upp intervjuerna mellan 
oss, men då hade å andra sidan intervjuerna förmodligen blivit mer skiftande i sin karaktär 
samt att risken för att vi själva tolkar svaren skulle öka.  
 
Problematiken med att inspelningarna från intervjuerna inte fungerade i alla fallen kan delvis 
ha påverkat vårt underlag från de drabbade intervjuerna. Detta på grund av att data från dessa 
tillfällen varit betydligt fattigare än från de fall där vi har en inspelad och transkriberad 
intervju. I dessa fall kan vi ha missat information som kanske inte kändes betydelsefull att 
anteckna under intervjusituationen men som i ett analysskede hade uppmärksammats som 
intressant. En annan problematik värd att diskutera är att vi i de fall där inspelning saknas, 
redan kan ha tolkat de svar vi fått från informanten då vi antecknade. Detta problem har vi 
försökt hantera genom att skicka de sammanställda anteckningarna till berörd lärare för att 
konfirmera att det som skrivits var rätt uppfattat. I det fall där vi redan från början visste att vi 
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inte fick spela in intervjun för informanten antecknade vi dessutom båda två för att sedan 
kunna jämföra våra anteckningar. En lärdom från denna problematik är att vi om vi ska 
intervjua någon i framtiden ska ha dubbla inspelningsapparater för att minska risken att gå 
miste om inspelningsmaterial.  
 
Man kan också ställa sig frågan huruvida en persons upplevelser kan spegla hur 
betygsättningen ser ut på en viss skola. Självklart kan ju olika svårigheter eller bekymmer 
som kollegor till dessa lärare har upplevt undgått de lärare vi intervjuat. Sannolikt så är det så, 
då forskning talat för att betygsättning inte diskuteras i önskvärd utsträckning ute på skolorna. 
Detta styrks av en intervju med Klapp Lekholm i Skolporten (2010), där hon berättar att 
hennes upplevelser från sin tid som lärare är att de svårigheter som följer med betygsättning 
inte diskuteras, då detta anses höra till lärares profession. Men vi har den uppfattningen att de 
faktorer som lärarna faktiskt säger sig ha upplevt med största sannolikhet har visat sig på 
skolan och att läraren tagit del av detta genom observationer eller diskussion med sina 
kollegor. Alltså ifrågasätter vi inte giltigheten i de faktorer som lärarna har uppgett sig 
uppleva, men däremot kan det finnas fler faktorer som är giltiga på de olika skolorna som vi 
inte har fått ta del av. Detta har vi också upptäckt genom de fall där vi haft två informanter 
från samma skola, som inte varit samstämmiga i sina svar. Att de inte är samstämmiga kan 
eventuellt bero på att det inte är samma faktorer som är de främsta faktorerna för de båda 
lärarna, att de inte tänkte på en specifik faktor just under intervjun trots att de kanske upplevt 
den eller att vi alla är olika och uppfattar/beskriver saker på olika sätt. Något som kanske 
grundas i samma problem och som förklaras av två olika personer kan ha gjort att vi tolkat de 
båda utsagorna olika och att de därmed hamnar i olika kategorier. Även hur pass insatta de 
olika lärarna var i ämnet med betygsättning och betygsinflation kan ha påverkat resultatet. 
Detta är tänkbara förklaringar till varför lärare vid samma skola inte nämnde samma faktorer, 
men det kan också vara en förklaring till skillnader mellan samtliga informanter. Självklart 
hade vi fått en mer representativ bild av hur det ser ut på de olika skolorna genom att ha flera 
informanter från samma skola, men då vår tid är begränsad eftersträvade vi att få med så 
många olika skolor som möjligt istället.  
 
I några av intervjusituationerna har vi varit tvungna att ge exempel på faktorer som kan ha en 
möjlig inverkan på matematikbetyget, då läraren har haft en svårighet att förstå vad vi menade 
med yttre faktorer trots att vi visat vår definition av begreppet och förklarat vad vi menar med 
det. Detta kan såklart ha påverkat informanten till viss del, men några av dem har nekat till att 
de uppfattar/upplever vårt exempel som en yttre faktor och därmed har vi känslan av att de 
inte har påverkats i sina svar utifrån vårt exempel. Däremot kan det ha väckt tankar hos 
informanterna som gjort att de nämnt faktorer som de inte hade kommit att tänka på annars.  
 
En svårighet vid analysen var att urskilja vilka av informanternas nämnda faktorer som var 
personliga och vilka som var generella, alltså att se en skillnad mellan upplevelser och 
uppfattningar. För att få en så rättvis analys som möjligt av detta valde vi att var för sig 
analysera alla intervjuer till en början. Denna problematik skulle möjligtvis kunna reducerats 
genom att fråga lärarna direkt vad som de personligen upplevt men eftersom ämnet är så 
känsligt så ville vi aldrig utsätta lärarna för det.  
 
En annan svårighet under analysen var att skilja de olika underkategorierna från varandra, då 
dessa oftast går in i varandra och samma utsaga kan passa in under flera olika kategorier. 
Detsamma gäller när det gäller placeringen av de underkategorier som vi själva funnit och 
som markeras med en stjärna (se avsnitt 3.5) i någon av huvudkategorierna. Vi har då försökt 
att se till var problemet är grundat och placerat aktuell faktor under den mest representativa 
kategorin. Det finns också fall där samma utsaga blivit placerad i två olika kategorier. Genom 
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att analysera våra data många gånger, dels på varsitt håll och dels tillsammans, har vi försökt 
motverka att utsagorna hamnat i fel kategorier. Under arbetet med dessa analyser fann vi 
också att faktorer under en och samma kategori skilde sig avsevärt från varandra och vi kände 
därför behovet att dela upp kategorierna i underkategorier. Detta kan bero på att vi inte har 
begränsat lärarna till att diskutera utifrån två fallbeskrivningar vilket gjordes i Selghed (2004), 
utan lärarna har fått utrymme att diskutera både generellt och utifrån sig själva samt hur det 
ser ut på deras skolor.  
 
Placeringen av de underkategorier som vi själva funnit kan eventuellt ifrågasättas. Vi har dock 
valt att placera dem under de huvudkategorier där vi tycker att de passar bäst. Valet av vilken 
av huvudkategorierna våra underkategorier skulle placeras under var i många fall självklart, 
då de stämde väl överens med kategoribeskrivningarna i Selghed (2004). En underkategori 
som vi hade svårigheter att placera är Lärarens medvetenhet om inflationen. Denna kategori 
särställde vi helt till en början, men tog senare beslutet att lägga den under Lärarens 
personliga läggning. Detta för att vi, efter att noga analyserat lärarnas utsagor, anser att 
faktorerna inom denna kategori grundar sig i hur insatt läraren är i diskussionerna kring 
betygsinflation och hur denne ställer sig till denna problematik. En annan underkategori vars 
placering kan diskuteras är Betygssystemet som vi placerat under huvudkategorin 
Skolorganisatoriska aspekter. Valet av placeringen grundar sig i att det ursprungliga 
problemet inte ligger i hur läraren tolkar betygssystemet, utan i det sätt som kursmål och 
betygskriterier är utformade. Många lärare beskriver att det kan vara svårt att sätta fingret på 
vad som egentligen ska betygsättas och speciellt att förmedla detta till andra. 
Underkategorierna skulle kunna placeras i flera andra huvudkategorier beroende på hur man 
väljer att se var problemet grundar sig då alla kategorier och underkategorier på något sätt kan 
kopplas till varandra. Oavsett vart underkategorierna är placerade så belyses de yttre 
faktorerna som är de huvudsakliga att diskutera. Grupperingen av de olika underkategorierna 
är ett sätt att visa variationen av de yttre faktorer som faktiskt kan tänkas inverka på 
betygsättningen.  

5.2 Resultatdiskussion av frågeställning 1  
Resultatet av vår första forskningsfråga visar att de medverkande lärarna främst kan tänka sig 
att yttre faktorer i underkategorierna Arbetsinsats, Betygssystemet, Framtidsplaner, 
Konkurrens och Snäll-G kan påverka vid betygsättning. Detta skiljer sig på en del punkter 
ifrån det resultat som uppvisas i Selghed (2004), men vi kan också se en del likheter. I 
Selghed nämnde lärarna förutom Elevens kunskaper och färdigheter, den kategori som 
samstämmer med vad som ska betygsättas enligt kursmål och betygskriterier, främst faktorer 
under kategorierna Elevers sätt att agera i skolarbetet, Eleven som person och 
Skolorganisatoriska aspekter. Eftersom vi frågade efter yttre faktorer, där definitionen av 
detta var just de faktorer som kan påverka betygsättningen förutom för läraren kända 
ämneskunskaper och färdigheter, så har vi bett lärarna bortse från de faktorer som utgjorde 
kategorin Elevens kunskaper och färdigheter i Selghed (2004). Att vårt resultat skiljer sig från 
Selghed på denna punkt är därför inte så konstigt.  

En av de främsta kategorierna i vår studie, Arbetsinsats, härstammar ifrån den kategori som 
Selghed benämner Elevers sätt att agera i skolarbetet och alltså finns en möjlig likhet på 
denna punkt. Att vi fått en så stor andel av lärarna som nämnt faktorer under Arbetsinsats kan 
till viss del bero på att det exempel, som vi i enstaka fall använde oss av för att förklara vad 
som kan tänkas vara en yttre faktor, tillhörde just denna kategori. Även i Selghed (2004) 
tycker vi oss se att metoden kan ha en del i varför Elevers sätt att agera i skolarbetet är den 
näst mest förekommande kategorin. Den första fallbeskrivningen som används som 
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utgångspunkt för intervjuerna i Selghed (2004) ger nämligen, enligt oss, tydligt en ingång till 
att diskutera hur bland annat flit (som placeras i Elevers sätt att agera i skolarbetet) kan 
påverka betygsättningen.  

Framtidsplaner är en kategori som är framstående bland våra informanter. Detta tror vi kan ha 
att göra med att slutbetygen verkar som ett urvalsinstrument till gymnasieprogrammen och det 
faktum att elever måste ha betyget Godkänd för att överhuvudtaget ha behörighet att söka ett 
nationellt program. Denna kategori är en underkategori till Skolorganisatoriska aspekter som 
även den var en av de främst förekommande i Selghed (2004). 

Betygssystemet däremot finns inte omnämnt i någon av kategorierna i Selghed (2004), detta 
tolkar vi som att det inte är något som lärarna i den studien diskuterat. Detta visade sig dock 
vara något som de allra flesta i vår studie uppfattade som en möjlig faktor i betygsättningen. 
Våra informanter pratade bland annat om svårtolkade betygskriterier och dåligt 
implementerande vid införandet av det nuvarande betygssystemet. Denna uppfattning 
stämmer överens med resultatet som uppvisas i Tholin (2003), att det fanns stora brister i de 
delar av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet där det inte fanns nationella kriterier, 
alltså där lärare själva skulle utforma lokala kriterier. Att informanter i Selghed (2004) inte 
uttryckte någon problematik med betygssystemet kan bero på att de intervjuerna utgick från 
fallbeskrivningar (se avsnitt 2.2), där dessa kanske inte riktigt gav bakgrund till att diskutera 
just detta. Den tolkning vi har gjort av den andra fallbeskrivningen, där betygssystemet 
faktiskt omnämns, är att fokuset i diskussionen mellan de tre lärarna är hur man ska hantera 
föräldrarna och inte betygsystemet i sig. Det gavs alltså i någon mån tillfälle att diskutera 
eventuella brister i betygssystemet, men vi anser att dilemmat i fallbeskrivningen är hur man 
ska hantera föräldrarna och därmed kanske fokuset i den efterföljande intervjun låg på hur 
man som lärare kan försvara sin betygsättning. Ytterligare förklaring kan vara att Selghed 
(2004) gjordes bara något år efter att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
infördes. Lärarna kan på den tiden ha sett problemen med att tolka betygskriterierna som 
något som berodde på att detta var ett nytt synsätt på kunskap, och inte som ett problem 
grundat i att betygskriterierna skulle vara otydligt skrivna, vilket våra diskussioner med 
lärarna pekar på, då dessa nästan tio år senare har samma problem.  

Att vi inte fått huvudkategorin Eleven som person som någon av de mest representerade i 
motsats till Selghed tror vi kan bero på att det i den studien medverkade förutom 
matematiklärare även engelsk- och svensklärare. I Korp (2006) urskiljs tre modeller över på 
vilka sätt en lärare kan betygsätta. Studien visar att en av dessa, den Aritmetiska modellen, 
förekommer främst hos matematiklärare. Att det är främst matematiklärare som använder 
denna modell kan vara bidragande till varför de i vår studie i mindre utsträckning tycks 
uppfatta Eleven som person som en yttre bidragande faktor vid betygsättningen, då den 
Aritmetiska modellen är väldigt summativ.  

Att faktorer under Konkurrens är något som lärarna uppfattar som något med möjlig påverkan 
vid betygsättning är tydligt. Flera av dem nämner att det är viktigt att skolan kan visa upp ett 
bra undervisningsresultat då media presenterar detta som en bra skola. I Wikström och 
Wikström (2004) diskuteras också möjligheten att just detta, att betyg används som en 
kvalitetsindikator för skolor i konkurrensen om elever, kan vara en orsak till att det finns en 
markant höjning av betygen bland fristående skolor.  
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Resultatet i Selghed (2004) visar ingen kategori där konkurrens finns som en yttre faktor. 
Detta kan, som vi tidigare diskuterat, ha att göra med skillnader i upplägget av våra intervjuer 
och intervjuerna i Selghed (2004) men det skulle även kunna bero på urvalet i Selghed. 
Kanske fanns det i den studien inga medverkande kommuner med någon större konkurrens 
mellan skolorna, eller så var det vid tidpunkten för studien inte lika vanligt att konkurrens 
mellan skolor uppfattades som ett problem.  

Snäll-G är en underkategori till huvudkategorin Lärarens personliga läggning som finns 
omnämnd i Selghed (2004). Alltså har denna faktor förekommit i hans studie, men det är dock 
inte någon av de främst förekommande. Än en gång funderar vi på om det kan bero på hur vår 
metod och metoden i Selghed (2004) skiljer sig ifrån varandra. Lärarna i vår undersökning 
pratar mycket om att de med elever som ligger på gränsen till Godkänd ”hellre friar än fäller”. 
Återigen kan det ha att göra med vikten av ett godkänt betyg i matematik för att ha behörighet 
att söka till gymnasiet.  

5.3 Resultatdiskussion av frågeställning 2 
I vår andra frågeställning har vi främst kunnat se skillnader mellan kommunala och fristående 
skolor när det gäller kategorierna Hemförhållande/familj, Framtidsplaner, Alla ska klara sig, 
Konkurrens och Föräldrar. Mellan kommunerna kan man främst se skillnader inom 
kategorierna Magkänsla, Medvetenheten om inflationen, Framtidsplaner, Konkurrens samt 
Nationella prov. 

Faktorer under kategorin Hemförhållande/familj tas bara upp av lärare vid kommunala skolor 
i båda kommunerna. Detta kan ha att göra med att elever vid fristående skolor oftare kommer 
från en familj med högutbildade föräldrar med hög inkomst (Wikström & Wikström, 2004). 
Detta tror vi kan leda till ett gynnsammare studieklimat i hemmet som gör att lärare vid 
fristående skolor mer sällan behöver ta hänsyn till hur hemmet påverkar elevens 
studieresultat. Samma bakgrund kan tänkas vara en del i varför vi fått ett resultat som visar att 
en större andel av lärare från fristående skolor upplever att Föräldrar kan ha en tänkbar 
påverkan vid betygsättning. Om föräldrarna själva är högutbildade känns det rimligt att anta 
att de ser skola och utbildning som något viktigt och därmed blir engagerade i sina barns 
skolgång. Detta kanske också kan vara en del i varför barn till högutbildade föräldrar får 
bättre betyg (Klapp Lekholm, 2008).  

En liknande motivering kan tänkas vara en förklaring till varför det i Kommun 1 endast är 
lärare vid kommunala skolor som sagt sig uppleva faktorer under Alla ska klara sig. Enligt 
Sveriges kommuner och landsting (2010) är det nämligen vanligare att elever vars föräldrar 
har en högre utbildning är behöriga att söka till nationella program. Dessa har alltså betyget 
Godkänd i större utsträckning. Är det då en större andel elever med högutbildade föräldrar 
som går i fristående skolor så torde det då också vara fler som når upp till målen i dessa 
skolor, och därmed behöver inte lärare där bekymra sig så mycket om det faktum att det finns 
ett tryck från samhället att alla ska klara ett godkänt betyg.  

Även skillnaden att det främst är lärare vid kommunala skolor som nämner faktorer under 
kategorin Framtidsplaner kan härledas till samma förklaring. Då det är liknande faktorer som 
är underliggande, alltså att eleverna behöver betyget Godkänd för att ta sig vidare i 
utbildningssystemet. Inom denna kategori kan man också se en skillnad mellan kommunerna, 
då samtliga lärare i Kommun 2 uppger sig uppleva yttre faktorer som kan härledas till 
Framtidsplaner. Detta tror vi kan ha att göra med att det i Kommun 2 ända fram till 
nuvarande läsår endast har funnits en gymnasieskola som samtliga grundskoleelever i 
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kommunen ska konkurrera om platserna i. Men det kan även bero på att Kommun 2 är en 
mindre kommun som inte har en lika akademisk prägel som Kommun 1 och att lärare därmed 
i högre grad tror sig veta mycket om elevernas framtidsplaner och hur mycket matematik de 
kommer att behöva i framtiden. Om de exempelvis vet att en elev förmodligen kommer att ta 
över familjeföretaget kan de därmed släppa igenom elever som inte riktigt nått upp till 
kursmålen.  

De främsta skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor kan man se i kategorin 
Konkurrens där man även kan se en stor skillnad mellan de båda kommunerna. I Kommun 1 
är det övervägande lärare vid kommunala skolor som säger sig uppleva yttre faktorer som har 
med konkurrens mellan skolor att göra medan detsamma i Kommun 2 endast nämns av 
läraren vid den fristående skolan. Det är främst faktumet att betyget ses som en 
kvalitetsindikator som presenteras i media som leder till att konkurrensen kan påverka betyget 
enligt lärarna. Till skillnad från Wikström och Wikström (2004) där man främst såg en 
höjning av betygen i fristående skolor, med betygen som kvalitetsindikator som tänkbar orsak, 
har vi utifrån våra intervjuer känslan av att detta är något som lärare vid de kommunala 
skolorna nu känner vikten av. Denna koppling mellan en ökning av betygen och konkurrens 
om elever finns även internationellt sett (Oleinik, 2009). Att det finns en skillnad mellan 
kommunerna kan tänkas bero på att det i Kommun 1 har funnits ett utbud av fristående skolor 
under en längre tid, och att dessa därmed redan har slagit sig in på marknaden i kommunen. I 
Kommun 2 däremot håller den fristående skolan på att etablera sig och har därmed ett stort 
behov av att rekrytera nya elever och på grund av det marknadsföra sig som en skola med god 
kvalitet.  

Att skolorna i Kommun 2 tycks ha ett tätt samarbete kan eventuellt också förklara den 
skillnad vi ser mellan kommunerna vad gäller kategorin Magkänsla. I Kommun 2 har 
nämligen ingen lärare nämnt några faktorer i nyss nämnda kategori medan det i Kommun 1 är 
tre lärare som gör detsamma. Kanske kan det vara så att lärarna i Kommun 2 genom att 
diskutera detta mycket med varandra åtminstone upplever sig ha en bra koll på vad som ska 
betygsättas. I Kommun 1 uttryckte de tre lärarna att de har upplevt att det finns ett tyckande 
om vilket betyg en viss elev ska ha. Gemensamt för dessa lärare är att de har arbetat som 
lärare i tio år eller fler. Korp (2006) beskriver i den tredje modellen av hur lärare betygsätter, 
den Blandade modellen, att lärare ofta utvecklar en känsla för vilka elever som ska ha ett visst 
betyg. Detta tyckande behöver inte bero på att man som lärare är osäker på vad som 
egentligen ska betygsättas utan det kanske tyder på att man är en erfaren lärare som lärt sig 
känna igen olika kvalitéer hos elever.  

Att Lärares medvetenhet om inflationen bara blivit representerat av lärare i Kommun 1 tror vi 
kan bero på att fristående skolor verkat i denna kommun under en längre tid, och att 
konkurrensen därmed kan ha varit hårdare där. I Wikström och Wikström (2004) visas att 
kommunala skolor utsatta för möjlig konkurrens tenderar att sätta ett något högre betyg om 
man jämför med resultat på högskoleprovet samt att fristående skolor markant höjer betygen i 
jämförelse med resultat på högskoleprovet. Om man ser till detta är det alltså möjligt att 
inflationen varit större i Kommun 1 och att lärare där hunnit uppmärksamma detta, till 
skillnad från Kommun 2 som inte tidigare haft konkurrens i samma utsträckning. 

Inom samma underkategori kan man även se en skillnad ur en lite annan synvinkel. I 
Kommun 1 upplever lärare bland annat att det är för dålig kontroll vad gäller betygsättningen 
på olika skolor, och man därmed är medveten om att vissa skolor sätter ett för högt betyg. 
Detta kan på så sätt påverka lärare till att själva sätta ett högre betyg för att deras elever ska 
konkurrera på samma villkor. Varför det skiljer sig mellan fristående och kommunala skolor 
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ser vi inga direkta förklaringar till, men när det gäller skillnaden mellan kommunerna tycks vi 
se en möjlig förklaring. I Kommun 2 har vi genom våra intervjuer fått uppfattningen att de 
olika skolorna, såväl kommunala som fristående, har ett relativt tätt samarbete kring 
tolkningen av kursmål och betygskriterier. Detta kan eventuellt leda till att de olika lärarna har 
en känsla av att betygsättningen sker på ungefär lika grunder i hela kommunen och att de 
därmed inte bekymrar sig över hur betygsättningen går till på andra skolor.  

Nationella prov är en annan underkategori som visar en skillnad mellan kommunerna där 
betydligt fler i Kommun 1 påpekar att detta kan ha en inverkan på betygsättningen. Det finns 
dock olika åsikter inom Kommun 1 kring på vilket sätt det nationella provet påverkar betyget. 
Vi har inga tankar kring varför det skulle vara en skillnad mellan kommunerna på denna 
punkt, mer än att vi kan tänka oss att det inte har kommit på tal i intervjuerna. 

5.4 Avslutande tankar 
Utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att de medverkande lärarna uppfattar många yttre 
faktorer kring betygsättning. Vi drar också slutsatsen att läraryrket, och inte minst uppdraget 
att sätta betyg, är komplext då betyget inte bara verkar vara en produkt av elevens kunskap. 
Vi vet dock inte om alla dessa faktorer påverkar lärarnas betygsättning men det är faktorer 
som möjligtvis kan påverka och säkert gör det i vissa fall. Förhoppningsvis kan påverkan av 
sådana här yttre faktorer förhindras genom behöriga lärare med en bra utbildning. Vi kan inte 
dra några generella slutsatser utifrån våra data men vi tror ändå att detta inte är något särskilt 
för de två kommunerna i vår studie. Faktorerna skiljer sig säkert till viss del i olika delar av 
landet men att det existerar yttre faktorer som kan påverka betygsättningen har vi inga tvivel 
om. Trots det faktum att kommunerna i vår studie skiljer sig så pass mycket från varandra på 
en rad punkter, kan vi ändå se många likheter. Det finns även en hel del likheter mellan vårt 
resultat och det som uppvisas i Selghed (2004). Detta tycker vi talar för att medvetenheten om 
yttre faktorer inte är något speciellt för de två kommunerna i studien.  

Alla kategorier som vi använt oss av för att analysera vårt resultat är på ett eller annat sätt 
beroende av varandra och ibland har vi också känslan att de förstärker varandra. Tar man 
hänsyn till en faktor så måste man ofta också ta hänsyn till en annan. Den enda faktor som vi 
upplever eventuellt kan hålla emot en betygsinflation är de nationella proven, beroende på hur 
läraren använder sig av dessa. Wikström (2005b) visar att matematik och engelska har den 
minsta ökningen av betyget över tiden och att detta eventuellt kan förklaras med att det finns 
nationella prov i dessa ämnen.  

Utvecklingen har gått fort inom skolan och antalet fristående skolor har ökat markant. Därför 
kan forskningen som gjordes när det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
implementerades vara inaktuell på sina håll, trots att det är relativt nytt. Vi tänker exempelvis 
på att vi genom våra intervjuer har uppfattat att det främst är de kommunala skolorna i 
Kommun 1 som känner av konkurrensen nu när de fristående skolorna har etablerat sig i 
skolvärlden. I Kommun 2 däremot upplever vi att den forskning vi tagit del av stämmer bättre 
överens med hur det ser ut i kommunen.  

Huruvida det är en inflation i betygen i Sverige kan ifrågasättas. De resultat som redovisas i 
Wikström (2005b) tyder på att ökningen av betygen beror på sänkta krav. Som vi ser det kan 
de sänkta kraven dock bero på olika saker. Lärare kan till exempel ha fått en större förståelse 
för vad betygskriterierna innebär eller så kan lärare ha varit försiktiga med att sätta höga betyg 
när de mål- och kunskapsrelaterade betygssystemen infördes. Är något av detta orsakerna till 
det höjda betygssnittet så rör det sig inte om en inflation enligt oss, utan att det är en 
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korrigering som gör att betygen svarar bättre mot kursmål och betygskriterier. Men eftersom 
betygssnittet har ökat i princip varje år sedan införandet av det nuvarande betygssystemet, 
trots att kunskaperna inte förbättrats utan snarare gått åt motsatt håll, anser vi att det är troligt 
att det råder en betygsinflation.  

En tanke som väckts under arbetets gång och då vi samtalat med lärarna är hur svårt det måste 
vara att sätta betyg i årskurs åtta när det inte finns mål uppsatta för detta. Vilken inverkan 
detta terminsbetyg har på det slutgiltiga betyget vet vi inte men det skulle vara intressant att 
undersöka i vidare forskning. Det skulle också vara intressant att göra en studie som 
undersöker lärares uppfattningar kring konkurrens mellan skolor och vilken inverkan den har 
på betygsättningen i grundskolan. Till sist skulle det vara intressant att några år efter 
införandet av kommande betygssystem göra en studie liknande vår för att se om de yttre 
faktorernas påverkan förändrats.  
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Bilaga 1 
Förfrågan och inbjudan till medverkan i en intervjustudie 

Hej,  

Vi är två studenter på lärarprogrammet vid Umeå Universitet som denna termin skriver vårt 
examensarbete om 30 hp inom matematikdidaktik.  
Vårt examensarbete kommer att beröra betygsättning och lärares upplevelser kring detta. För 
att ta del av detta är vår tanke att genomföra intervjuer med matematiklärare yrkesverksamma 
i grundskolans senare år på olika skolor i två kommuner, den ena xxx kommun och den andra 
en kommun i xxx Sverige. 

Vi vore därför tacksamma om du har möjlighet att ställa upp på en intervju. Ditt svar kommer 
att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att framgå i det färdiga arbetet var studien är 
genomförd (ort/skola) och naturligtvis kommer inte heller namn att redovisas. Intervjun 
kommer, vid ditt tillåtande, att spelas in för att underlätta behandlingen av intervjuns resultat 
men materialet makuleras så fort arbetet har blivit godkänt av examinator.  

Undersökningen kommer att presenteras som en uppsats i DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet) och ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  

Om du kan tänka dig att ställa upp i vår studie kan du fundera på vilken tid och dag som 
passar dig bäst. Gärna kring veckorna 11-12, men vi är flexibla ifall en annan vecka skulle 
passa dig bättre. Hör gärna av dig med dina önskemål om tider så vi kan boka in en träff. Om 
du av någon anledning inte har möjlighet att ställa upp i studien så får du gärna meddela detta 
också.  

Du kan självklart kontakta oss om du har några frågor. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

Therese Gabrielsson & Hannah Löfstrand 

 

 

Vår handledare vid Umeå universitet är:  

Catarina Rudälv, Institutionen för matematik och matematisk statistik.  



 

   

Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du varit yrkesaktiv som lärare?  
 
2. Hur länge har du jobbat på den här skolan? 
 
3. Hur stor är skolan? Någon särskild inriktning som finns på skolan? Hur många 
elever/lärare? 
 
Under de senare åren har det pratas mycket om betygsinflation i de svenska skolorna. Betygen 
blir bättre och bättre men resultaten står sig sämre i internationella undersökningar.  
 
4. Vad kan detta bero på? 
 
Om de påstår att de kan bero på hur undersökningarna är gjorda: (Det finns rapporter om att 
förkunskaper upp till högre utbildningar blir sämre och sämre trots bättre betyg från lägre 
skolformer. Detta är även något som de gymnasielärare vi pratat med upplever) 
 
Vad tror du är de främsta yttre faktorerna som kan påverka matematiklärare att sätta andra 
betyg än vad eleven uppvisat i form av ämneskunskaper och färdigheter i enlighet med 
kursmål och betygskriterier? (visa definition av yttre faktorer) 
  
Har du upplevt tendenser av det här på skolan du jobbar på? Eller på någon av skolorna du 
jobbat på? Vad är det i så fall för typ av skola? Fri/kommunal? Storlek? Geografiskt läge? 
Konkurrens? Samma kommun? 
 
Hur hanteras det? Diskuteras frågan? Problematiseras det? Har ni diskuterat det på 
konferenser? Haft temadagar? Diskuterar ni elever tillsammans? Medbedömning? 
 
Upplever du att betygssätting i matematik skiljer sig från andra ämnen i fråga om att 
påverkas av andra faktorer än elevernas uppvisade ämneskunskaper och färdigheter? 
På vilket sätt?  
 
Vad anser du om skolfronts undersökning om betygsinflation? (Visar ett dokument på 
skolfronts undersökning) 
 



 

   

 
Först bilden visar om lärarna generellt sett tycker att det sätts för höga betyg i 
förhållande till elevernas prestationer. Vad säger du om detta resultat? Stämmer det 
överens med bilden du har? Ser det lika ut i matematik som generellt sett över alla ämnen?  
 
 

 
Bild två visar om lärarna själva blivit utsatta för påtryckningar om att sätta ett högre 
betyg än motiverat, av andra än elever. 
Vad säger du om detta resultat? Stämmer det överens med bilden du har? Ser det lika ut i 
matematik som generellt sett över alla ämnen?  Har du hört talas om något liknande? Om 
läraren svarar att den själv upplevt - hur hanterades det? 
 
 



 

   

 
 
Sista bilden visar om lärarna själva satt ett högre betyg än vad som motsvarar elevens 
prestation. 
Vad säger du om detta resultat? Stämmer det överens med bilden du har? Ser det lika ut i 
matematik som generellt sett över alla ämnen? Vilka motiv kan lärare ha för att göra detta 
trots att de är medvetna om att de är ett för högt betyg? 
 
 
Jämför bild 1 med bild 3. Vad tror du att det beror på att en större andel tror att det generellt 
sätts för höga betyg i förhållande till elevernas prestationer än den andel som uppger att de 
själva har satt ett för högt betyg? 
 
Vill de själva tillägga något kring detta ämne? 
Anser du att det behövs mer resurser (forskning, personal, pengar) i skolan för att minska 
risken för att ”fel” faktorer kan påverka betygen? 
 

 


