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Sammanfattning0

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever i årskurs 9 

ser på betyg och vårt nuvarande betygssystem, och ta reda på vilka kriterier de anser ligger 

till grund vid betygsättning och om de anser att de kan räkna med att få en rättvis och 

likvärdig betygssättning. Arbetet bygger på en kvantitativ enkätundersökning och fem 

intervjuer med elever i tre olika skolor. Enkätundersökningen innehåller frågor som 

behandlar vårt nuvarande betygssystemet. Sextiofyra elever deltog i undersökningen.  

Resultatet av undersökningen visade att elever ser positiva och negativa effekter av det nya 

betygssystemet. Betygssystemet kan sporra elever att prestera bättre men bland annat anser 

majoriteten av eleverna att de kommer anstränga sig mer i skolan då de får betyg, samtidigt 

anser de flesta eleverna att de kommer uppleva stress av att få betyg i detta betygssystem. En 

majoritet av eleverna tyckte att de hade fått rättvisa betyg och detta nuvarande betygssystem 

har effekter som kan leda till en ökad likvärdighet vid bedömning och betygssättning. 

Elevernas kritik till det nuvarande betygssystemet är att läroplaner och kursplaner anses som 

otydliga och svårtolkade. 

Nyckelord: Betyg, nuvarande betygssystem, grundskolan, rättvis, elevers uppfattningar 
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1. Inledning0

Skollagen konstaterar att de grundläggande principerna inom skolans likvärdighet är att alla 

elever ska lika tillgång till utbildning oavsett kön, klass, etnicitet och med lika kvalitet på alla 

skolor (Skolverket, 2012).  

 

Betygen är betydelsefulla på många nivåer i skolsystemet. De är viktiga för eleven som ska 

söka till högre utbildning, för läraren som sätter betyget och som kanske får sin bedömning 

ifrågasatt, och de är viktiga för skolan som blir granskad utifrån hur många elever som får 

godkända betyg. Betygen är även viktiga för staten som bland annat använder betygen som 

ett mått på om undervisningen i skolan är av god kvalitet. En likvärdig betygsättning är av 

stort värde för eleverna då deras liv påverkas av denna handling god kvalitet. Betygens 

urvalsfunktion gör att de får särskilt stor betydelse (Hult och Olofsson, 2011).  

Att bli bekräftad och få känna sig värdefull är mänskliga behov. I skolans värld finns betygen 

som redskap för att bedöma elevers kunskaper. Under de snart 200 år som betygen funnits i 

Sverige i mer organiserad form, har mycket hunnit förändras; samhället, tekniken, 

kunskapssynen, förväntningarna på skolan, elever och lärare och, inte minst, betygssystemen 

som sådana. Stora reformer har nyligen genomförts inom hela skolväsendet. Hösten 2011 

trädde den nya skollagen och de nya läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan och specialskolan ikraft med syftet att den svenska skolan ska nå bättre resultat 

och bli mer likvärdig (Eliasson, 2013). Den nya skollagen och de nya kursplanerna är därför 

tydligare än tidigare och betonar skolans kunskapsmål med centralt innehåll för skolans alla 

ämnen och tydligt formulerade kunskapskrav (Skolverket, 2012a). 

En stor del av den likvärdiga skolan handlar om betyg och bedömning. Alla elever ska 

garanteras en rättvis och jämlik bedömning, oavsett i vilken kommun eller skola de studerar. 

För att få till stånd en likvärdig skola krävs det diskussioner kring bedömning och betyg. 

Jag anser att olika lärare värderar olika kunskaper och att de tolkar de ganska breda 

betygskriterierna på olika sätt. Dessutom har eleverna mycket olika uppfattningar om vad 

betyg är och vad som krävs för de olika betygsstegen. Detta har för mig väckt tankar och 

intresse att undersöka elevers syn på nya betygsskalan och ta reda på hur elever anser dagens 

betygssystem och på vilka kriterier som elever anser ligger till grund för betygssättning. 
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Arbetet bygger på en utförd enkätundersökning och fem intervjuer med elever vid grundskola 

i norra Sverige. 

1.1 Syfte0och00Frågeställningar0

Syftet med mitt examensarbete är att nå kunskap om hur elever i årskurs 9 

ser på betyg och vårt nuvarande betygssystem, och ta reda på vilka kriterier de anser ligger 

till grund vid betygsättning samt om de anser att de kan räkna med att få en rättvis och 

likvärdig betygssättning. Jag har valt att studera problemet ur enbart elevers perspektiv. 

Utifrån detta syfte har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

• Hur ser elever i åk 9 på betyg och vårt nuvarande betygssystem?0

• Hur upplever elever i åk 9 att bedömningen med hjälp av dagens betygssystem 

fungerar när det gäller likvärdighet och rättvisa?0

1.2 Examensarbete0disposition0

Examensarbetet är indelat i åtta huvuddelar: En litteraturgenomgång där jag presenterar de 

funktioner betyg och bedömning förväntas fylla, hur bedömning definieras, underlag för 

betyg och bedömning, Betygsskalan och Betygsskalan och begreppet rättvisa i bedömnings 

och betygssammanhang. Efter litteraturdelen kommer betygshistorik som innebär en 

genomgång av olika betygssystem som infördes i det svenska skolsystemet. Därefter följer 

tidigare forskning och ett avsnitt om metod som innehåller val av metod, diskussion om val 

av metoder, bortfall, validiteten för uppsatsen, urval, genomförande samt etiska övervägande. 

Vidare ges en resultatredovisning. Analysen visar vad jag kommit fram till i 

enkätundersökningen samt diskussion av resultatet.  

!

! !
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2 0Litteraturgenomgång0

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av centrala begrepp och områden som är relevanta 

att definiera för att öka begrepps validiteten i studien. Därefter följer en redogörelse för 

tidigare forskning inom området som ligger till grund för analysen. 

2.1 0Bedömning0och0betyg0
 
Enligt Sikström och Carlsson (2013) ett av skolans centrala, och kanske mest kraftfulla 

signalsystem och styrmedel, är bedömningssystemet. Bedömningssystemet fungerar bland 

annat som informationskanal mellan elever, föräldrar och lärare samt mellan skolans olika 

aktörer (Forsberg & Lundahl, 2006; Vetenskapsrådet, 2011). Systemet ger också vägledning 

och pekar ut prioriterad kunskap samt sätter normer för hur kunskap bör observeras, värderas, 

mätas samt kommuniceras. I och med detta har pedagogiska bedömningar en dubbel 

funktion; de korrigerar elevens prestationer och beteenden, oavsett om betyg i ordning och 

uppförande ges eller inte. Ur en annan aspekt har bedömningar en normerande funktion där 

de ringar in det normala; bedömning i detta avseende kan svara på frågorna om vilka 

individer som är mogna att börja skolan eller flyttas upp en klass eller vilka elever som är i 

behov av särskilt stöd. Detta pekar också på att pedagogiska bedömningar ofta går hand i 

hand och samspelar med psykologiska och medicinska bedömningar (Vetenskapsrådet, 

2011). Bedömningen utgör underlag för lärare som undervisar för exempelvis betygssättning. 

Utifrån dessa två grundpelare utgör betygssättning flera funktioner. Exempelvis används 

betygen som ett urvalsinstrument till högre utbildningar, som en vägledning i undervisningen 

och ett kunskapskvitto för såväl lärare som elever, för nationella och internationella 

jämförelser samt som en morot (eller piska) för eleverna på sin kunskapsresa (Selghed, 

2011). 

2.2 0Definition0av0bedömning0och0betygssättning00
 
En definition av bedömning, enligt  Selghed (2004, sid 26) är att ”bedömning är den process 

som består av lärares arbete med att bilda sig en uppfattning av elevens totala utveckling, det 

vill säga utvecklingen såväl kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt, som socialt” och 

betygssättning en sammanfattning av lärarens bedömningar av elevens sammanlagda 

kunskaper och utmätande av kvaliteten av elevens kunnande, vilken skall göras vid bestämda 

tidpunkter, som exempelvis vid terminsavslut eller vid avslutande av en viss skolform 

(Selghed, 2004). Enligt skolverket (2011a), är en bedömning en individuell bedömning av 
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elevens kompetens, kunskapsutveckling och förutsättningar som värderas och grundas på 

olika perspektiv och bedömningssituationer. Bedömning enligt Selghed (2004, sid 27) ses här 

som ett begrepp som inkluderar betygsättning. Bedömning är en process som ständigt pågår i 

lärares arbete och som, utöver kunskaper och färdigheter, omfattar andra aspekter av eleven 

än de som ska betygsättas. Betygsättning däremot sker vid bestämda tidpunkter, då 

terminsbetyg eller slutbetyg i grundskolan ges och avser endast de kunskaper eleven 

förvärvat i ämnet. Bedömning är en form av mätning som insamlar information om 

individens kunskaper, och med hjälp av denna insamlingsprocess ska läraren ska tolka 

utfallet utifrån mätningens syfte (Hult och Olofsson, 2011). 

I skolvärlden finns det två bedömningsformer, vilka är formativ och summativ bedömning. 

Formativ bedömning kan kallas bedömning för lärande och enligt Lundahl (2011) är det en 

bedömningsform som pågår under läroprocessen, vilken innebär att läraren ska hitta strategier 

som hjälper eleven att utveckla sitt lärande istället för att endast konstatera dennes innehavda 

kunskap. Summativ bedömning är bedömning av lärandet det vill säga en utvärdering av  

kunskaper vilket riktar sig mot kunskapskraven. Dess främsta uppgift är att ge en tillförlitlig 

bild av elevens kunskaper i form av betyg.  Betyget sammanfattar lärarens breda bedömning 

av elevens kunskaper, och all information om eleven ska vara bearbetad. Betyget är 

tillsammans med nationella prov, skriftliga omdömen, allmänna prov, diagnoser, uppsatser, 

test, utvärderingsformulär, arbetsuppgifter och utvecklingssamtal instrument som utvärderar 

elevens kunskaper (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012). 

2.3 0Underlag0för0betyg0och0bedömning0
 
Ett betyg är ett intyg eller ett omdöme, som ofta är graderat enligt en viss skala. Betyget 

innebär att kunskaper och färdigheter eller kvaliteten på en vara eller tjänst anses ligga på en 

viss nivå, eller minst på denna nivå (Lpf 94).  

Prov är vanliga som underlag vid betygssättning och kan vara en del av 

bedömningsunderlaget för betygssättningen (Skolverket, 2012b). Samtidigt ska läraren enligt 

läroplanerna vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa 

kunskaper. Vidare ska läraren använda sig av varierande bedömningsformer. Att därför i 

bedömningen endast utgå från skriftliga prov stämmer inte överens med kravet på en allsidig 

bedömning (Skolverket, 2012b). 
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En elev ska få tillfälle att visa sina kunskaper på olika sätt. Detta betonas tydligt i 

läroplanerna. I Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen 

talas också om att läraren bör ”använda sig av ändamålsenliga bedömningsformer som ger 

eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt” (Skolverket,2011b, s.22). 

 

 Det är viktigt att flera olika typer av underlag används. Det finns en risk för att skriftliga 

prov överbetonas. En elev kan visa sitt kunnande på många sätt. Förutom genom tal och skrift 

kan det ske med hjälp av tecknade bilder, datoranimationer, bildspel, videoinspelningar, 

dramatiseringar, praktiska arbeten, eller andra redovisningsformer. Vad som ska utgöra 

underlag för bedömning och betygssättning ska vara väl känt för eleverna i början av kursen 

eller ämnet (Skolverket, 2011b). 

Enligt läroplanen ska läraren använda all information som finns tillgänglig om elevens 

kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven. Läraren ska göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper vid betygssättningen. Inget prov, inte ens ett nationellt prov, 

kan ensamt utgöra betygsunderlaget (Skolverket, 2012b).  

2.4 0Betygsskalan0
!
Den 1 juli 2011 infördes en ny betygsskala i det svenska skolsystemet. Den nya betygsskalan 

är fortfarande målrelaterad likt den tidigare betygsskalan. Det innebär att elevernas kunskaper 

bedöms mot nationellt fastställda kunskapskrav (Regeringen, 2012). Den nya betygsskalan 

består av sex betygsnivåer: A, B, C, D, E och F. Betygsnivåerna A-E står för godkänt resultat 

och betygsnivån F står för ej godkänt resultat. Kunskapskraven för betygsnivåerna A, C och 

E, vilka utgör underlag för bedömningen, är nationellt fastställda för de nya kursplanerna som 

tagits fram i samband med den nya betygsskalan. Betyget D ska sättas då eleven nått 

kunskapskraven för betyget E i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för 

betyget C. Betyget B ska sättas då eleven nått kunskapskraven för betyget C i sin helhet och 

till övervägande del kunskapskraven för betyget A. Till övervägande del innebär att läraren 

gör en helhetsbedömning av de kunskaper eleven visar i relation till kunskapskraven. Läraren 

identifierar vilka delar av kunskapskraven som eleven uppfyller och bedömer med stöd i 

kursplanens syfte och centrala innehåll om elevens kunskaper sammantaget uppfyller kravet 

till övervägande del. I de fall då underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas, 

exempelvis på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas. I dessa fall anges ett 

horisontellt streck i betygsförteckningen. En streckmarkering är alltså inte ett betyg. Betyget 
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F och streck ska inte användas i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särvux (Skolverket, 

2014). 

Syftet med den nya betygsskalan är att förtydliga kraven för att nå inlärningsmålen, vilket i 

sin tur avser att öka andelen elever som når skolans kunskapsmål Detta är alltså ett steg i en 

utveckling mot ökad likvärdig måluppfyllelse i skolan (Selghed, 2011). Enligt Regeringen 

(2012), ska elevernas kunskaper kontinuerligt följas upp och utvärderas och elevernas resultat 

ska kommuniceras mellan skola och hem och eventuella stödresurser ska sättas in i ett tidigt 

stadie. 

Det är den eller de lärare som ansvarar för undervisningen som ska besluta om elevens betyg. 

I de fall ett betyg är beroende av två eller flera lärares bedömningar och lärarna inte kan enas 

ska betyget beslutas av rektorn. Det är rektorns ansvar att se till att det finns lärare som kan 

besluta om betygen. Det är också rektorns ansvar att se till att betygen sätts i enighet med 

skollagen och övriga styrdokument och föreskrifter som rör betygssättning (Skolverket, 

2013b).  

2.5 0Vad0är0en0rättvis0och0likvärdig0betygssättning?0
!
En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs 

ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och 

som motsvarar betygskriterierna för betyget. Med likvärdig menas att måttstocken för 

bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg 

i en annan klass (Skolverket, 2004). Grundläggande för en rättssäker och likvärdig 

betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs. lärare 

och rektorer, har tillräckliga kunskaper. De måste känna till och kunna tillämpa kursplaner, 

betygskriterier och andra bestämmelser. Men enbart att känna till reglerna räcker inte, det 

krävs också ett aktivt lokalt kursplanearbete där betygskriterierna tolkas och anpassas utifrån 

det stoff och undervisningsmetoder som används. Detta förutsätter en bred diskussion mellan 

lärare såväl inom som mellan olika skolor om hur man ser på måluppfyllelse och 

kunskapskvaliteter. Samrådet krävs för att trygga en likvärdig och rättvis betygssättning. 

Skolverket värnar varje elevs rätt till en god och likvärdig utbildning och varje elev blir 

bedömd på ett rättvist sätt. (Skolverket, 2004).  

Selghed (2011) anser att bedöma och betygsätta elever i skolan inte är en fråga om teknik, 

utan istället ett spörsmål om föreställningar om vad lärande och kunskap går ut på. Att 
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bedöma och betygsätta människors förmågor är en komplex och ömtålig angelägenhet. 

Speciellt när kravet på jämförbarhet, likvärdghet och rättvisa är hedersord. 

Skolverket (2004), definierar rättvis betygsättning som att betyget ska visa på elevens 

kunskaper och färdigheter, motsvarande betygskriterierna för betyget, efter en avslutad kurs. 

Raabe och Balsiger (2011) referar att betyget ska fungera som ett urvalsinstrument för vidare 

studier, men främst ska det fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel att ge elever och hem 

information eller lära elever att arbeta mot i förväg uppställda krav (Utbildningsutskottet 

2011).  En förutsättning för att betygen ska vara jämförbara och visa vad eleverna har för 

kunskaper är att betygssättningen är tillförlitlig. Att eftersträva en likvärdig och rättvis 

betygssättning är en skyldighet och en uppgift för skolan och skolhuvudmannen, inte minst 

därför att betygen har stor betydelse för den enskilde elevens framtid (Skolverket 2004). 
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2.6 0Betygshistorik0

 Att sätta betyg i någon form är ett gammalt fenomen. När det gäller betygssystem i skolan i 

Sverige kan åtminstone tre olika system urskiljas. Indelningsgrunden baseras på olika 

epistemologiska antaganden och bedömningsprinciper. Den följer också en tidsmässig 

kronologisk linje (Selghed, 2004). 

Betygssystemen har givits följande benämningar: 

• Det ”absoluta” bokstavssystemet 

• Det ”normrelaterade” siffersystemet 

• Det ”mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet” (Selghed, 2004. s, 43). 

Under 1800-talet börjar man i Sverige att använda betyg i en större utsträckning och 

bestämmelser skrivs in i skolordningen. Fortfarande märks att bedömningen omfattar hela 

personen, men en starkare fokusering på skolämnena märks. I skolordningen från 1820 togs 

det till fasta att betyg var något som eleverna skulle ha i varje ämne. Betygen var indelade i 

en fyrgradig skala som såg ut på följande sätt (Andersson, 1999. s,13): 

A = berömlig insikt, berömlig flit  

B = godkänd insikt, godkänd flit  

C = försvarlig insikt, försvarlig flit  

D = otillräcklig insikt, ringa flit 

Man fick även betyg i uppförande och ekonomiska förutsättningar, här fanns uttryck som: 

A – förmögen  

B – behållen  

C – behövande  

D – fattig 

I slutet av 1930-talet började folkskolorna använda sig av en sjugradig betygsskala. Systemet 

var liknande det som nämnts ovan, betyg i läroämnen, ordning och uppförande gavs med 

följande bokstavsbeteckningar: (Andersson, 1999.s,14) 
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Läroämnen Ordning Uppförande 

A = Berömlig                                          A = Mycket god A = Mycket gott 

a = Med utmärkt beröm godkänd B = God B = Gott 

AB = Med beröm godkänd C = Mindre god C = Mindre gott 

Ba = Med nöje godkänd 

 

D = Klandervärt 

B = Godkänd  

 Bc = Inte fullt godkänd 

C = Underkänd 

                                                                                      

Absoluta betysskala kan benämnas som absolut och en definition av absolut betygssättning 

enligt Andersson, 1999 innebär att vart och ett av de olika betygsstegen är bundna vid vissa 

fixerade kunskaper och färdigheter. Den är i princip oberoende av hur många eller vilka 

elever som har dessa kunskaper och färdigheter. Det absoluta betygssystemet med sin 

absoluta och säkra kunskap som ska överföras från lärare till elev verkar mer är bristfällig.  

 

Det relativa betygssystemet infördes 1962. Där sågs kunskap som något relativt och flytande 

och bedömning skedde med hjälp av en normaliseringskurva där eleverna jämfördes 

sinsemellan. Elevernas prestationer skulle nu jämföras med varandra. Betygen skulle fördelas 

mellan eleverna i riket i enlighet med den s k normalfördelningskurvan. Standardprov på 

grundskolan och centrala prov på gymnasiet skulle ge lärarna information om var klassen låg 

i förhållande till riksgenomsnittet. De flesta elever skulle ha betyget 3. Det skulle finnas fler 

med betyget 2 och 4 än med betygen 1 och 5. 

Detta betygsystem var ständigt utsatt för kritik. Under 1970- talet började samhället utvecklas 

mot det som idag ofta benämns som ett informations- och kunskapssamhälle. Skolan fick 

återigen nya behov att svara mot och nya värderingar att anpassa sig till. Under 1980-talet 

förändrades de politiska idealen, och marknadsanpassning och individualism blev viktiga 

aspekter att ta hänsyn till. Det svenska skolsystemet gick från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrning. Skolan decentraliserades och avreglerades (i likhet med många andra 

verksamheter), och kommunerna tog över ansvaret för grundskola och gymnasieskola (Hult 

och Olofsson, 2011). 
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 För att komma ifrån orättvisor och missnöje med det relativa betygssystemet infördes det 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Missnöjet med det tidigare systemet grundades 

till stor del på att elevernas betyg blev ett mått som visade vad eleverna kunde i förhållande 

till varandra och inte vad eleverna faktiskt kunde (Selghed, 2011). 

Tre olika aspekter sammanfattningsvis som påverkat övergången till och utformningen av det 

betygssystem vi har idag. 

• Det förändrade systemet av skolan, det vill säga övergången från regel- till mål- och 

resultatstyring. 

• Den kvalitativt inriktade forskning kring lärande och kunskap som vuxit sig allt 

starkare under de senaste fyrtio åren, inte minst i Sverige. 

• Missnöjet med och det vikande förtroendet för det normrelaterade betygsystemet 

bland lärare, elever och allmänhet. (Selghed, 2011,s.15). 

 

Det målrelaterade betygssystemet infördes 1994-1995 i och med Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 , vilket innebar att 

lärare skulle ta ansvar för val av innehåll och arbetsformer inom ramen för de mål som satts 

upp i läro- och kursplaner (Linde, 2004). Graderingen var treskalig med nivåerna G, VG och 

MVG. I detta system bedömer läraren vad eleven kan. Kunskaperna ska bedömas i relation 

till de nationella kunskapskraven som identifierar vilka kunskaper eleverna ska ha för olika 

betyg.  

Detta kriterierelaterade system är fortfarande grunden i dagens betygssystem, trots 

omarbetningen och revisionen som började verkställas under hösten år 2011. Bakgrunden till 

detta systemskifte är 80-talets politiska ideal med krav på marknadsanpassning och 

individualisering (Hult och Olofsson, 2011). 

Dagens målrelaterade grundskolan utsattes för en reform år 2011 efter en intensiv debatt om 

likvärdighet bedömning. Den gamla betygssystemet i Lpo 94 ersattes av LGR 11 med en ny 

sexgradig skala (Regeringen: Utbildningsdepartementet, 2008). Elever som tidigare fått betyg 

enligt den gamla skalan byter inte skala, utan förändringen gäller för de som började 

gymnasiet HT2011 respektive årskurs 8. Systemet är samma, enda skillnaden är att man har 

lagt till fler graderingar. 
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Grundskolan och gymnasieskolan får samma betygssystem med ny betygsskala fem 

godkända (A till E) och ett underkänt F. När det saknas underlag för att sätta betyg används 

streck. Nationella kunskapskrav finns för betygen A, C och E. För att få något av dessa betyg 

måste eleven uppfylla de beskrivna kunskapskraven på respektive nivå i sin helhet. Betyget D 

och B visar en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg. Det betyder att den som får betyget 

D helt klarar kraven för E och till övervägande del kraven för C. För B krävs att eleven 

uppfyller kraven för C och till övervägande del kraven för A.  

Selghed, (2011) skriver i sin bok att enligt Skolverket ska kunskapsprogressionen framträda 

genom betoningen av olika aspekter. Dessa är betoningen av fakta, förståelse och analys. Alla 

aspekterna ska finnas med i de olika betygsstegen E, C och A där nationella kunskapskrav 

anges.  Den största kritiken mot den tidigare betygsskalan är att det var för stora avstånd 

mellan betygen. Två elever som har samma betyg kan ligga på helt olika plan 

kunskapsmässigt. För att göra betygen mer rättvisa har man infört en sexgradig skala, med 

mål att betygen bättre ska representera elevens prestation. Istället för att få ett VG+ ska man 

kunna få ett riktigt betyg. Anledningen till reformen var att säkra likvärdigheten med fler 

betygssteg, höja elevernas resultat, skapa tydligare och färre mål i skolan (Regeringen: 

Utbildningsdepartementet, 2008).  Fler betygssteg innebär ökade möjligheter att nyansera 

bedömningen samt tydligare information till elever och vårdnadshavare. Enligt  

Utbildningsdepartementet bör ett minskat avstånd mellan betygstegen också öka elevernas 

motivation för att anstränga sig mer för att nå bättre resultat. 

2.7 Tidigare0forskning0om0lärares0och0elevers0syn0på0betyg0och0
bedömning0

I Skolverkets handlingsplan för en rättsäker och likvärdig betygsättning definieras begreppet 

rättvis betygsättning på följande sätt: 

”En rättvis betygssättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller en viss kurs 

ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och 

som motsvaras av betygskriterierna för betyget” (Skolverket 2004. Sid,3).  

Man menar att den viktigaste förutsättningen för att bedömningen ska bli rättvis är lärarnas 

erfarenheter och yrkeskunnande. En förhoppning som man modifierat under senare år: 
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” Någon fullständig likvärdighet och rättvisa lär aldrig nås när det gäller något så komplext 

som att bedöma människors kunnande, men det måste vara ett mål att ständigt sträva mot ” 

(Selghed, 2011). 

I sin bok har Bengt Selghed försökt att få svar på denna fråga att hur lärare tänker när de 

sätter betyg. Han har intervjuat lärare som har arbetat med bedömning och betygsättning i det 

kriterierelaterade betygssystemet som infördes i mitten av 1990-talet enligt Lpo 94, Lgr 94. 

Intervjuerna visade att majoriteten av lärarna ansåg att det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet är ganska bra men många insåg att betygssystemet (G, VG och MVG) inte 

gav tillräckligt stöd på grund av avsaknad av nationellt upp tydliga mål och kriterier för 

samtliga betygssteg. Då har lärarna funnit andra former för att fastställa betygen exempelvis 

via läromedel, egna bedömningsmallar och jämförelse av elevers kunskaper sinsemellan. 

Selgheds studie visar att lärarna genomfört flera bedömningsprinciper samtidigt. Lärarnas 

uppfattning, hur och vad som ska bedömas och betygssättas varierar inom den studerande 

gruppen. Selghed visar på sex olika kategorier som lärarna tagit hänsyn till vid 

betygssättning; elevens kunskaper och färdigheter, elevens sätt att agera i skolarbetet, eleven 

som person, skolorganisatoriska aspekter, externa krav och förväntningar och lärares 

personliga läggning. Kunskapssynen och de bedömningsprinciper som betygssystemet vilar 

på förstås och uppfattas på olika sätt. Med denna förklaring menar Selghed att även lärare är 

människor och mänskliga bedömare är behäftade med fel och brister (Selghed, 2011).  

Klapp Lekholm och Korp visar också i sina studier att betygen innehåller flera aspekter av 

elevernas kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper. Även könstillhörighet och 

socioekonomisk bakgrund har samband med vilket betyg eleven får. Flera svenska studier 

visar också att det finns en stor variation mellan och inom skolor hur betygen sätts (Folke-

Fichtelius och Lundahl, 2010)  .  

I en undersökning om En likvärdig betygssättning anser Johansson (2012) att lärare menar 

styrdokumentens innehåll vara viktig och stödjer kunskapsformen som uttrycks. Andra lärare 

har dock betraktat kunskapskraven som otydliga och svåra att fastställa. Kunskapskraven 

uppfattas positiva men kritik riktas mot deras innebörd. Konsekvensen är att lärarens 

bedömning inte är likvärdig på grund av bristerna som förekommer i dagens skola, och stort 

ansvar läggs på rektorer, skolverket och staten för att vidta åtgärder. Bristerna är en 

ofullständig samsyn, implementering, obehörig ämnesdidaktik, skilda elevunderlag, otydliga 
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kunskapskrav, tidsbrist, elevkännedom, språkhinder och elevers olika förutsättningar. 

(Johansson, 2012)! 

Alven, (2012) anser att samma säkerhet finns inte bland lärare i Sverige och det är svårt att 

hitta en samsyn kring hur ett välutvecklat och nyanserat elevsvar som behandlar ett komplext 

samband ser ut. Detta innebär i sin tur att lärarna utifrån egen erfarenhet måste tolka 

kunskapskraven. Den erfarenheten torde se olika ut om läraren är verksam på olika skolor. 

När lärarna nu sätter sig ner och tolkar kunskapskraven kan således ett elevsvar som 

motsvarar högsta betyg på en skola, vara knappt godkänt på en annan. Därmed är 

likvärdigheten i fara. 

Alvén kritiserar att de nya kunskapskraven som består av otydliga adjektiv för att uttrycka 

kunskapsskillnaderna mellan betyg, som ses oklart med lärare, elever och föräldrar. Vidare 

anser Alvén det svårt att finna en likvärdig syn på elevsvar, på grund av att de kan skiljas 

markant beroende på skola och lärarnas erfarenhet (Alvén, 2012). Utgångspunkten är att 

lärarnas uppfattning av bedömningen och tolkning av kunskapskrav bör vara likartad för att 

elever ska erhålla en likvärdig betygsättning enligt gällande styrdokument, och lika möjlighet 

till kunskapsutveckling (Johansson, 2012). 

I en annan undersökning om Lärares och elevers tankar om betyg anser Borgman och 

Widstrand (2012),  att lärare och elever ser positiva och negativa effekter av betyg. Bland 

annat anser majoriteten av eleverna att de kommer anstränga sig mer i skolan då de får betyg, 

samtidigt anser de flesta eleverna att de kommer uppleva stress av att få betyg. De anser även 

att studieresultatet är viktigt för dem. Lärarna i undersökningen är oense om när betyg ska 

börja ges i skolan. Däremot är de överens om att betyg kan sporra en elev att prestera bättre, 

men även att betyg kan vara en stämpling som kan inverka negativt på eleven (Borgman och 

Widstrand, 2012). Majoriteten av ungdomarna anser att skolan är den främsta 

stressframkallande faktorn. Ofta har man flera prov och inlämningsuppgifter i veckan och är 

då tvungen att försaka fritidsaktiviteter och kompisar. Ämnes och betygsystemen anser 

många är orsak till stress (SOU 2006). Som det verkar i tidigare forskningsstudier fram till 

idag, så har undersökningar genomförts om lärares eller lärares och elevers syn på  

betygssystemet. Genom att överväga denna punkt kommer jag att undersöka och analysera 

det  nya betygsystemet från elevernas synpunkt. 
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3 0Metod0

Jag har valt att göra en studie som består av både intervjuer och enkäter för att undersöka 

elevers syn på betyg och betygssättning. !Uppsatsen utgår från en kvantitativ metod. Syftet 

med att använda kvalitativa intervjuer var att skaffa en djupare kunskap än den som erhålls 

genom en kvantitativ metod. Syftet med den kvalitativa intervjun var också att få den 

intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlade (Johansson 

och Svedner, 2010). Det kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen. I stället för att 

fråga hur en objektiv verklighet ser ut, ställer man frågan hur individen tolkar och formar sin 

verklighet. När problemet handlade om att tolka och förstå, till exempel de intervjuades 

upplevelser, var det verbala analysmetoder som var de bäst lämpade, det vill säga en 

kvalitativ studie (Patel och Davidsson, 2003).  Frågeställningen stry metodvalet då syftet med 

undersökningen är att erhålla en helhetsförståelse av elevernas uppfattningar genom enkäter. 

Enkät är en kvantitativ metod som gör det möjligt att nå ut till ett stort antal människor. När 

undersökningen innehåller siffror och frågor som ”hur ofta, hur många eller hur vanligt, så 

handlar det om en kvantitativ studie. En undersökning är kvalitativ när forskaren vill “förstå 

eller hitta mönster och använder sig av öppna frågor (Trost, 2012). Jag har valt att använda 

mig av enkäter med eleverna i årskurs 9. Eftersom jag var grundskolelärare i mitt hemland 

och modersmålslärare i grundskolan här i Sverige, så föll valet av åldersnivå naturligt. Att jag 

valde enkätundersökning, och intervjuade fem elever för att stärka det som kommer i 

enkäten, var för att jag ville få med så många svar som möjligt. Även om jag är medveten om 

att intervjuer ger mer tillförlitliga svar. Fördelen med enkätundersökningen är att svaren är 

lätta att jämföra och analysera. En annan fördel med enkäter är att man kan göra ett bredare 

urval. Nackdelarna med enkäter är att det kan innebära ett större bortfall och det är inte lika 

djupgående som intervjuer (Ejlertsson, 2005).  

3.1 0Val0av0metod0

Jag har valt att undersöka elevers syn om betyg och betygssättning med hjälp av en 

huvudsakligt kvantitativ enkät med möjlighet att lämna egna kommentarer och intervjuer 

med fem elever. . Trost (2010) menar att fyra till fem intervjuer bör vara lagom för denna typ 

av studie. Trost betonar vikten av att begränsa sig och att för många intervjuer blir 

ohanterligt. Till min studie valde jag att intervjua fem elever vid olika skolor. 
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 Det är fullt möjligt att göra en kvantitativ studie innehållande kvalitativa drag eftersom 

forskningsinriktningarna är olika men dock inte oförenliga (Bryman, 2011). I mitt fall anser 

jag att göra en kvantitativ studie innehållande kvalitativa drag. På grund av att 

enkätundersökning är mätinstrumentet för denna studie, är den kvantitativ till sin karaktär 

men jag vill framhålla dess kvalitativa sidor 

3.2 0Diskussion0om0val0av0metoder0

Enligt Göran Ejlertsson är det syftet med undersökningen och de aktuella frågeställningarna 

som skall avgöra om en kvantitativ eller kvalitativ studie skall göras. Enkäten har stora 

fördelar vid intervjuförfarande inom vissa områden, medan intervjun är att föredra inom 

andra områden (Ejlertsson, 2005). 

Fördel med en enkätundersökning är att forskaren kan studera många individer under kort tid. 

En annan av enkätens största fördel är att den möjliggör insamlandet av information från en 

stor mängd personer till en klart lägre kostnad än om samtliga hade blivit intervjuade på plats. 

Respondenten kan i lugn och ro tänka över  frågorna och överväga olika svarsalternativ. Alla 

som finns i enkätstudien kommer att ha samma frågor, med andra ord, ett standardiserat 

frågeformulär. Detta resulterar i en relativt lättolkat resultat. En annan fördel med 

enkätundersökning är möjligheten att ställa känsliga frågor, då behöver respondenten  inte 

svara på frågan med ord till en främmande person (Ejlertsson, 2005). 

Nackdelarna med enkätundersökningar är att det regelmässigt ger ett visst och ibland t.o.m. 

ett betydande bortfall. Bortfallet varierar mycket mellan olika undersökningar och vid olika 

frågor, ju sämre konstruerade frågor desto större bortfall. Det som också talar emot en 

enkätundersökning är formulärets begränsning och att möjligheten till följdfrågor försvinner, 

vilket försvårar en fördjupning. Det är också viktigt att ha i åtanke med en enkätundersökning 

att felaktiga svar eller missuppfattningar inte kan korrigeras i efterhand (Ejlertsson, 2005). 

I en kvantitativ studie kan det finnas kvalitativa drag, som när man i en enkät avslutar med 

några öppna frågor som sedan måste kategoriseras och tolkas eller man kan använda 

intervjun med en liten grupp. Genom min studie vill jag se hur högstadieelever verkligen 

förhåller sig till något som berör dem och deras livssituation. 
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3.3 0Bortfall0

I en kvantitativ undersökning finns det alltid risk för bortfall. När en person vägrar eller inte 

har möjlighet att delta i undersökningen benämns det som ett externt bortfall. När det sker ett 

bortfall vid enstaka frågor talar man om ett internt bortfall (Ejlertsson, 2005.s, 25). 

Enkäten delades ut till 64 elever och alla enkäter lämnades in. Det förekom dock internt 

bortfall i form av att ett mindre antal elever valde att hoppa över enskilda frågor eller att de 

markerade mellan två svarsalternativ och på så sätt försökte de konstruera ett eget 

mittenalternativ. Det interna bortfallet var dock så pass litet att jag inte anser att det kan ha 

påverkat utfallet i någon betydande utsträckning och därför har jag i min resultatredovisning 

och analys valt att bortse från detta bortfall.  

3.4 0Validitet0och0reliabilitet00

I en enkätundersökning uppkommer alltid frågor huruvida de nådda resultaten är korrekta och 

säkert mäter någon viss variabel. För att bekräfta detta används begreppen validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär att de indikatorer som används för att mäta ett begrepp verkligen 

mäter just det begreppet. En fråga med hög validitet skall helst inte ha något systematiskt fel 

alls. Med reliabilitet menas om upprepade mätningar ger samma resultat. Om en fråga har 

hög reliabilitet skall det slumpmässiga felet vara litet (Ejlertsson, 2005. S, 99). Reliabiliteten 

är dock beroende av att frågorna i sig ställs korrekt varför dåligt konstruerade frågor kan leda 

till stor slumpvariation i svaren (Ejlertsson, 2005). 

Att kombinera olika metoder för att täcka in olika infallsvinklar och tillföra undersökningen 

olika slags information kallas för triangulering och ger ofta en mer fullständig och utförligare 

bild än vid användandet av en enda metod (Eliasson, 2010). 

 Målet med både ett kvantitativt och ett kvalitativt angreppssätt är att finna orsaker och 

samband även om metoderna är olika. I en kvantitativ ansats används statistik då kausala 

samband med orsak och verkan ska beskrivas. Kvantitativa data kallas för “hårda” data och 

kan vara information som exempelvis kön och utbildning. Kvalitativa data kallas i sin tur för 

“mjuk” data och kan exempelvis vara en text eller en intervju. Historiskt sett har den 

kvantitativa metoden ansetts ha mer prestige men i dag innehåller undersökningen och 

analyser som regel både kvalitativa och kvantitativa element, allt för att genom 
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kombinationen av de båda försöka finna flera bitar till pusslet av orsaker och samband (Watt 

Boolsen,  2007). 

Det finns både för- och nackdelar med enkät som metod menar Ejlertsson (2005). Faktorer 

som att respondenter inte känner sig bekväma till att ställas inför intervjuer samt att det är 

svårt att utforma intervjufrågor som uppfattas lika av samtliga intervjuade personer har lett 

till valet att utforma och använda enkäter i stället för intervjuer. Även tidsaspekten har varit 

avgörande för valet av metod då intervjuer samt transkriberingen av desamma fordrar mycket 

tid medan enkätsvaren inkommer i skriftlig form och är därför inte lika tidsmässigt krävande 

som vid en intervju. 

Jag har valt att mäta elevernas inställning till betygssättning och betygssystemet genom att 

utforma en enkät, se bilaga ett, och jag har använt intervju med fem elever för att styrka det 

som kommer fram i enkäten. Enligt Trost (2012) vid användning av komplicerade satser och 

frågor i enkät nämligen ökar risken för missuppfattningar och att reliabilitet och validitet 

kommer att bli låg. Därför har jag valt att formulera mina frågor så konkret och lättbegriplig 

som möjligt.  

Min undersökning uppfyller reliabilitetskraven eftersom alla elever har fått samma enkät att 

besvara. Validiteten avser relevansen i de data som undersökningen resulterat i. Detta är 

naturligtvis svårt att avgöra. Jag anser dock att mitt arbete kan ge en anvisning om elevers 

synsätt i frågorna. Utifrån min studie kommer det dock inte att vara möjligt att generalisera 

till hela populationen, vilket ofta är intentionen för rent kvantitativa forskare. Därtill är 

urvalet alltför begränsat kvantitativt. Det kan inte heller sägas vara representativt för hela 

befolkningen. 

3.5 0Urval0

Undersökningen genomfördes bland elever i år 9 på en högstadieskola. Anledningen till att 

jag valde just niondeklassare är att de har en erfarenhet av betyg och bedömning samt att 

betygen torde vara relevanta för dem i och med att de snart ska söka till en 

gymnasieutbildning, de står i begrepp att komma in eller inte komma in på gymnasiet och de 

har därmed större möjlighet att ta ställning till mina frågor än de yngre skolkamraterna. 
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3.6 00Genomförande0

För att få reda på elevernas tankar om nuvarande betygssystem när det gäller likvärdig har en 

enkät delas ut till 64 elever i årskurs 9 i tre olika skolor (två friskolor och en statlig skola). En 

enkät består oftast av två olika delar, den första behandlar bakgrundsfrågor som ålder och kön 

och den andra delen behandlar de undersökningsfrågor man ämnar att undersöka. I min 

undersökning valde jag att endast ta med en bakgrundsfråga. Den behandlade vilket kön 

eleven är. Åldern valde jag inte att fråga om då detta redan var känt för mig. Enkäten 

innehåller även en inledande text som tar upp syftet av en beskrivning av vilka som 

konstruerat enkäten.  

Som redan nämnts, hade jag tre olika skolor. Jag tog kontakt med rektor på dessa skolor och 

bestämde dag och tid för min visit. Före mitt besök på skolorna, lämnade jag information om 

undersökningen till elevernas målsmän via deras rektor (bilaga 1). Enligt forskningsetiska 

regler ska målsmän underrättas i de fall då eleverna är minderåriga eftersom de har rätt att 

låta eleven avstå från deltagande. Samtyckeskravet anser jag mig ha uppfyllt då alla elever 

och elevernas målsmän accepterade att de (anonymt) skulle delta i undersökningen.  För att 

utförande skulle gå till på så lika sätt som möjligt på de tre skolorna, åkte jag själv till den 

aktuella skolan efter överenskommelse. Min enkätstudie utfördes på ordinarie lektionstid, 

antingen i början eller i slutet av lektionen och gick till så att jag presenterade min enkät samt 

syftet med densamma och erbjöd eleverna att ställa frågor om någon av frågeställningarna var 

otydliga eller svårförståeliga. Jag informerade vidare om att studien var anonym och att inga 

identiteter eller identitetsmarkörer utöver årskurs skulle röjas eller synliggöras och hur 

studien i sin helhet var en del av mitt examensarbete och därför inte skulle komma att 

användas till något annat utöver det. När eleverna fyllde i enkäten var jag tillgänglig för 

frågor och uppmanade också eleverna att fråga vid eventuella oklarheter. Jag var noga med 

att fråga läraren om någon var frånvarande och eventuell orsak eftersom det då blir ett 

bortfall. Efter insamlandet av enkäterna i varje skolan begärde jag att en eller två elev kunde 

komma så att jag kunde intervjua de för lite djupare svar (bilaga 3). Vid intervjuerna utgick 

jag ifrån två öppna frågor av enkäten och två andra ur enkät. Inom de tre skolor intervjuades 

fem elever. Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en av eleverna. Varje intervju tog 

cirka 15 minuter. Störande moment i en skolan som kunde påverka intervju, var att rummet 

var väldigt öppna, och det var ett offentlig och trångt rum. Intervjuerna har spelats in och för 

att sedan noga transkriberas. Nackdelen med inspelningen är att det kräver tid att lyssna på 
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detaljer (Trost, 2005, s.54). Intervjuerna överfördes sedan från tal till skrift för att sedan 

bearbetas och analyseras. Jag läste och studerade intervjuinnehållet, för att kunna strukturera 

och kategorisera utsagor som handlade om rättvisa och likvärdiga aspekter i bedömnings- och 

betygssammanhang. Resultatet användes sedan i min analys. 

3.7 0Etiska0överväganden0

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det vissa krav att ta hänsyn till vid forskning.  I mittt 

arbete med denna undersökning har jag utgått från de forskningsetiska principer som 

formulerats av Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer syftar till att ange normer för 

förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare för att underlätta avvägningar 

mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Individsskyddskravet kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som ska delta i studien måste informeras om studiens 

genomförande och syfte samt vad den kommer att användas till. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska få information om deras roll i studien, att de 

själva har rätt att bestämma om sin medverkan i studien och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna är anonyma och eventuella 

uppgifter som skulle kunna avslöja en identitet ska förvaras så att obehörig ej kan ta del av 

dem. Av hänsyn till nyttjandekravet ska det även framgå att den insamlade informationen 

endast kommer att användas till forskningen. 

Jag anser att jag har tagit hänsyn till dessa krav genom att informera deltagarna om 

undersökningens syfte. Vidare har mitt insamlade material behandlats med konfidentialitet 

och det har inte och kommer inte att användas till något annat ändamål än till att belysa det 

som uppsatsen syftar till att undersöka (Vetenskapsrådet 2002). 

3.8 Analysmetod0

Enkäterna sammanställdes och analyserades med hjälp av datorprogrammen Microsoft Office 

Excel 2010. Jag började med att sammanställa alla frågor enskilt, där tog jag hänsyn till 

respondentens svar. Jag gjorde den statistiska analysen och beräknade frekvens enkätsvaren 

från eleverna separat för varje skola, sedan gjorde jag också samma för alla skolor i helhet  
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för att ta reda på ett sorts genomsnitt för skolorna. Eftersom kvalitativ forskning bedrivas så 

resultaten visas i form av histogram. 

En noggrann bearbetning av intervjusvaren skedde efter varje intervjutillfälle för att få med 

alla tankar. Larsen (2009) diskuterar säkerhetsställningen av reliabilitet i relation till hur 

viktigt det är att vara noggrann med hanteringen av datainsamlingen. Jag valde att göra alla 

mina intervjuer enskild med hjälp av en bandspelare. Jag hade fyra temafrågor som jag 

intervjuade utifrån (se bilaga 3). Temafrågorna arbetade jag i fram i relation till 

undersökningens syfte. Efter varje intervju transkriberade jag materialet på dator. 

Intervjuerna transkriberades för att dokumentera arbetsprocessen och svaren vilket ger 

möjlighet till eventuell granskning. Detta gjorde jag samma dag som jag genomförde 

intervjuerna, för att bättre kunna tolka intervjuerna rätt. Trost (2010) säger att bandade 

intervjuer är tidskrävande, men då samtalet finns på band är det möjligt att gå tillbaka och 

efterhand korrigera i sitt skrivna material. Resultatet består av många citat för att läsaren ska 

få kännedom om intervjupersonernas tankar som ska bidra till större förståelse och intresse. 

Svaren på intervjufrågorna analyserades sedan tematiskt tillsammans med mina 

frågeställningar. 
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4 Resultat0och0analys0

I detta kapitlet ska jag presentera resultatet från den enkätundersökning och de intervjer som 

jag genomfört, och analysera resultatet. Jag har valt att sammanföra resultet från enkäterna 

med resultatet från intervjuerna och göra en samlad redovisning av mitt kompletta resultat. 

Resultatet presenteras med sju stapeldiagram som utgår ifrån svar på de olika enkätfrågorna 

(se bilaga 2 för enkäten). I mina frågeställningar undrar jag ju hur eleverna anserr 

betygssystemet, därför har jag särskilt valt att analysera de frågor där detta behandlas. 

Resultatet av enkäterna är sammanfattat i de viktigaste frågorna. De öppna frågorna i enkäten 

samt intervjuerna kommer refereras till och belysas i den löpande texten.  

4.1 Elevers0synsätt0till0nuvarande0betygssystemet0

Nedan presenteras histogram över enkätsvar som behandlar frågeställningen hur eleverna 

anser i betyg och vårt nuvarande betygssystem. 

Digram'1.'Jag'känner'av'någon'form'av'betygsstress. 

 

I histogrammet 1 kan man utläsa att de flesta av elevernas i tre skolor känner av någon form 

av betygsstress. Sammantaget håller 87 procent av eleverna med instämmer helt eller delvis i 

påståendet.  
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Diagram'2.'Betygen'fungerar'som'en'positiv'sporre'för'mig'att'kämpa'mer.'

!

Något mer än 80 procent anser att instämmer helt eller instämmer delvis att betygen fungerar 

som en positiv stimulans för dem att kämpa mer. Den resterande (ca 12 procent) anser det att 

instämmer inte alls. 

Diagram'3.'Jag'tycker'att'jag'få'tillräckligt'med'information'från'skolan'om'vad'som'krävs'för'A'till'
F.'

!

Nästan samtliga av eleverna anser sig har fått tillräckligt med information från skolan vad 
som krävs för A till F. 
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Diagram'4.'Jag'tycker'att'betyg'är'ett'mått'på...'
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92 procent respektive 95 procent av eleverna instämmer eller instämmer delvis i att betyg är 

ett mått på hur mycket man kan respektive ett mått på hur väl man kan något och 78 procent 

respektive 69 procent av eleverna instämmer eller instämmer delvis i att betyg var ett mått på 

flit och noggrannhet respektive ett mått på elevers närvaro/frånvaro.  

4.1.1 Analys0

En majoritet av eleverna i undersökningen känner av någon form av betygsstress. 

Uppfattningar om att elever blir mer stressade och pressade framkommer tydligt i 

intervjuerna, att stress kan verka positivt för vissa elever, då det kan få dem att arbeta på 

hårdare, medan stress och press för vissa endast är ett orosmoment, som leder till att de 

presterar sämre.  

Det är inte bara betygen i sig som är stressande utan även högst strävan, uttrycker flera elever 

i intervjuer : ” Det är svårare att få ett A än ett MVG, så de som strävar högst blir ju mer 

stressade, för att man måste kunna ännu mer än tidigare”.!En elev kopplar samman stress och 

arbetsbördan:!”!Man får mycket uppgifter för att få ett bra betyg”.!Ytterligare en elev menar 

att med mellanstegs betygen som D och B, känner att betygssystemet är stressfull än tidigare 

betygssystemet: ” De har dem här mellanstegen, för om du inte har alla kriterier på ett A kan 

du inte nå det betyget. Om du bara missar en punkt tappar du så mycket, och för mig är det 
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jätte viktigt med bra betyg för jag vill gå en bra gymnasielinje. Det känns surt om du inte når 

en viss kriterie och får ditt betyg nersänkt. Jag känner betygstress med det nya systemet”.  

Pressen som eleven sätter på sig själv är den absolut största. Viktigaste faktorerna för 

motivationen i skolan är att förbereda sig inför gymnasiet, att få högre betyg och att man 

ställer för högre krav på sig själv  

En av de tillfrågade eleverna i intervju ansåg att påståendet om att inte känna betygsstress: 

”jag skulle inte säga att det är stressfullt, men det är svårare att få högre betyg och lättare att 

få lägre betyg och det leder till att det är för enkelt att få E och för svårt att få A. Betyg är 

som betyg och jag känner inget betygstress”.!

I enkätundersökningen framkom det att många elever, se histogram 1, känner av någon form 

av betygsstress. Knappt 13% av tillfrågade eleverna tyckte att de känner inget betygsstress. 

Betygen och att eleverna själva förväntas ta ansvar för sina studier är upplevs också som 

stressande (SOU2006).  

Undersökningen+ visar+ också+ att+ grundinställningen+ till+ betyg+ är+ positiv+ och+ att+ de+
fungerar+som+en+motiverande+faktor+för+många+av+eleverna.+Men+även+intresset+att+lära+
sig+ mer+ är+ en+ viktig+ motivationsfaktor+ för+ eleverna.+ Fler+ betygssteg+ ger+ en+ ökad+
tydlighet+ i+ information+ till+ elever+ och+ deras+ föräldrar+ genom+ att+ kunskapstvecklingen+
hos+ eleverna+ bättre+ synliggöras.+ Därför kan man dra slutsatsen att det finns en viss 

anledning för det som behöver studeras. De flesta av eleverna anser att betygen fungerar som 

yttre motivation och den funktion betygen då fyller är att belöna goda prestationer och i viss 

mån att varna vid underprestationer (Linde 2004, s. 86).  

Enligt Hult och Olofsson (2011) har betygen flera funktioner och syften. De talar om att 

betygen syftar till motivation, information, urval och kontroll. Några elever har skrivit om 

detta, exempelvis i följande citat: ”Ja, jag vill få de högsta betygen, därför strävar jag mycket, 

jag vill bara känna att jag kan det vi jobbar om”. En annan elev skriver: ”Det är klart att det 

alltid finns ett syfte med det man gör”.  Lärare tar hänsyn till att eleverna ska motiveras och 

att deras lärande ska stärkas vid betygssättningen.  

Nordgren och Odenstad (2012) skriver att betygen kan ses som motiverande och eleverna blir 

då sporrade att anstränga sig mer. Samtidigt hävdar Jönsson (2011) att betygen leder till ett 

mer ytligt lärande där elever inte bryr sig om vad de lär sig utan väljer enklaste vägen till ett 
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högre betyg. I likheten med dessa studier anser eleverna i min studie att betyg fungerar som 

en drivkraft för elevernas motivation att studera. 

Majoriteten+ av+ eleverna+ anser+ att+ informationen+ var+ tillfredsställande+ kring+
betygskriterierna+inför+ett+arbetsområde+men+inte+om+vad+som+krävs+för+ett+högre+betyg+
följande+ termin.+ Detta+ avspeglar+ sig+ i+ både+ enkätundersökningen+ (i+ kommentera+ ditt+
val)+ och+ intervjuerna+ att+ vara+ otydliga+ för+ de.+ De+ flesta+ elever+ använder+ uttrycket+ att+
”svårt+att+uppfatta”.+Några++elever+uttrycker+på+följande+vis:+

 ” Vi går alltid igenom det nya betygsystemet när skolan börjar, men jag tycker att det är lite 

otydligt i formulerat i kursplanerna. Man förstår inte vissa begrepp som t.ex. relativt. Vad 

innebär relativt?” 

”Nja, det är svårt att förstå deras komplicerade språk när de förklarar det nya betygsystemet.  

Jag skulle säga att det är ganska otydligt vad de säger”. 

” Det är oklart för mig mellanstegs betygen som D och B. T.ex om man få C och A på ett 

prov så ska läraren att ge ett B och inte ett C”. 

En elev fyller i ”Instämmer delvis” och lägger till ”Jag tycker att jag har fått den 

informationen, men jag tycker att jag bör få den ännu mer. Jag vet  det mesta men jag vill ha 

lite mer information om arbetet  på ovanstående fråga. 

Eleverna är dock överlag mer nöjda med information inför arbetsområden än med 

information om krav för höjda terminsbetyg. En förklaring till att de eleverna som tycker att 

de inte fått tydlig information kan bero på att många lärare har svårt att förstå det nya 

betygssystemet på grund av att de upplever kursplanernas mål som alltför generella och 

luddigt formulerade. Problemet ligger i att kunna tolka de riktlinjer i form av mål och 

kriterier som finns. Riktlinjerna är skrivna på en ganska generell nivå och utan koppling till 

direkt specifika kunskaper vilket gör de svårtolkade. Det verkar att kraven för betygen B och 

D är svårttolkade för eleverna.  Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till 

övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven för C och 

till övervägande del för A är uppfyllda. Anledningen till detta anser man C beror på att 

kunskapskriterierna har varit för öppna att tolka.   
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Flesta elever instämde helt eller delvis i att de ansåg att betyg var ett mått på hur väl man 

kunde något. Så många av de tillfrågade eleverna ansåg också att betyg även var flit och 

noggrannhet samt närvaro/frånvaro. En elev skrev på enkäten att ”jag får problem om jag är 

borta för mycket eftersom jag missar mycket samt att jag missar att visa upp min kunskap 

genom olika muntliga moment”. +

I likhet med Skolverkets rapport verkar närvaro vara en variabel som kan vara svår att bortse 

ifrån. Läraren kan få svårt att bedöma elevens kunskaper och till vilken grad eleven uppfyllt 

målen, om en elev inte är närvarande. Frånvaro kan försvåra elevens möjlighet att nå de 

nationella målen för utbildningen och för den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro 

leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl 

yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap (Skolverket, 

2012c).  

De flesta av eleverna tycker att betyg var ett mått på flit och noggrannhet och ett mått på 

elevers närvaro/frånvaro. Möjligheten att kommentera sitt svar har utnyttjats av många 

elever, framförallt tycker de att betyget skall sättas på allt under skoltiden. Några elever 

summerar på följande sätt: 

”jag ser betygen som hur flitig eleven är, och hur mycket eleven bryr sig om sin framtid”. 

”jag tycker att betyg ska sättas på allt man gör under skoltiden och inte bara bli bedömd efter 

proven man gör”.  

Om en elev är frånvarande, blir det svårt för läraren att bedöma elevens kunskaper och hur 

väl denne uppnått målen. Eftersom att kunskapsmålen bygger både på muntliga och skriftliga 

presentationer, medför detta att en elev som har hög frånvaro får det oerhört svårt att uppnå 

ett högt betyg. Skolverket menar att strävan självklart skall vara att uppnå god ordning, men 

att betygen i sig inte skall vara ett medel för att uppnå detta. Enlig Lpo 94 skall läraren 

”utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt” (SOU 2010, s. 118). 
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4.2 Elevers0tanke0/0tro0om0likvärdighet0och0rättvisa0i0nya0betygssystemet0

Diagram'5.'Jag'upplever'att'jag'genomgående'har'blivit'bedömd/betygsatt'rättvist.'

!

85 procent av alla elever svarar att påståendet att de  anser att de genomgående har bilivit 

bedömd/betygsatt rättvist instämmer helt eller instämmer delvis. Det finns en mindre skillnad 

mellan tre skolor.  

Diagram'6.'Det'nya'betygssystemet'har'potential/möjlighet'att'bedöma'mig'rättvist'

!

I enkätundersökningen framkom det att få elever, se histogram 6., ansåg att det nya 

betygssystemet hade potential/möjlighet att bedöma elever rättvist. Knappt 50% av de 

tillfrågade eleverna i skolan tre tyckte att att det nya betygssystemet hade inte 

potential/möjlighet att bedöma elever rättvist.  
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Diagram'7.'Jag'upplever'att'alla'eller'nästan'alla'lärare'sätter'rättvisa'betyg'

!

I histogrammet 7 svarar mest av alla elever i tre skolor att med instämmer helt eller delvis i 

påståendet. De tycker att alla eller nästan alla lärare sätter rättvisa betyg. 

Diagram'8.'Jag'anser'att'elever'får'en'likvärdig'bedömning

 
 

80 procent av alla elever svarar att påståendet att de anser att elever får en likvärdig 

bedömning instämmer helt eller instämmer delvis. 
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4.2.1 Analys0

En majoritet av eleverna i undersökningen har en tendens att de anser att de genomgående har 

blivit bedömd/betygsatt rättvist. Trots att många elever uppfattar att det bara är provresultat 

eller att lärarna bedömer dem som person anser dock majoriteten i enkätundersökningen och 

intervjuer att lärarna sätter rättvisa betyg. Några elever uttrycker sina åsikter på motstridiga:    

”Jag tycker att jag har blivit betygsatt rätt i det flesta ämnena, det är inte så att de har sänkt 

mig mycket eller höjt mig mycket”.  

”För det mesta ja, jag tycker att alla bedöms rättvis”. 

”Ibland, men jag har varit med om att vissa får bättre resultat på ett arbete som är sämre”. 

”Ibland har jag fått lågt betyg även då allt var som det skulle”. 

Enligt Skolverkets betygsättningsmodell av nationella prov så går det att urskilja fler 

betygssteg är nuvarande sex i elevers kunnande. Det skulle vara mera rättvist och de elever 

som är ambitiösa skulle belönas med ett bättre betyg. Det skulle också vara 

motivationshöjande för elever att studera flitigare. En huvudsak underliggande orsak till 

varför de eleverna tycker att betygen inte är likvärdiga kan bero på lärarens ämnesdidaktiska 

kompetens och det faktum att pedagogisk forskning och lärarutbildningen ofta ignorerar 

frågan om bedömning i utbildningen (Lundahl, 2009). Lundgren och Nihlfors (2005) visade i 

sina studie över innehållet i lärarutbildningen, att närmare hälften av studenterna uppfattade 

att de inte fått någon utbildning i bedömning av prov eller elevers kunskaper. Det är en stor 

orsak till de stora skillnaderna i lärares bedömning. Ett par elever tar också upp att olika 

lärare bedömer olika. En annan orsak kan vara att det nuvarande betygssystemet innehåller 

för få steg och lärarna har olika uppfattningar kring det. Selghed (2011) menar att det måste 

få ta tid för ett nytt betygssystem att fungera därför att nya kvaliteter i kunnande ska bedömas 

och betygsättas. Det tar tid både för lärare emellan och i samförstånd med elever att tolka 

samt förstå det nya betygssystemet.  

Det finns flera elever som hävdar att det nya betygssystemet har en beredare potential att 

bedöma dem rättvist. Något som följande kommentarer bekräftar: ”Den har potential absolut, 

och den kan bedöma dig rättvist på det mesta. Men samtidigt tycker jag att betygsystemet 

hade kunna vara bättre. Men det nya funkar men går att förbättra. Enligt mina föräldrar så 

berättar de att detta är bättre än deras 1-5 betyg de hade när de gick i högstadiet”. 
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En intressant fråga som togs upp i undersökningen var frågan om rättvisa bedömning och 

betygsatt. Det visade sig att eleverna inte alltid tycker att betygen är lika mycket värda och att 

det finns lärare som värderar kunskap olika. En elev berättar att kompisen, som går i en annan 

skola, precis lika duktig som henne  och hon har fått B och hennes kompis får ett C. 

Problematiken kring rättvisa betyg och skillnaden i bedömning mellan olika lärare och skolor 

har tagits upp av Brodow och Rininsland (2002).  De menar att konsekvenserna av för stora 

skillnader i bedömningen blir en helt oacceptabel ojämlikhet mellan elever och deras 

förutsättningar att få bra ett bra betyg. Det verkar att  de flesta av alla elever i tre skolor att 

med instämmer helt eller delvis att alla eller nästan alla lärare sätter rättvisa betyg. Skolverket 

(2013a) visade i sin undersökning om attityder till skolan att 72 procent av eleverna anser att 

alla eller att de flesta lärare sätter rättvisa betyg. 

De flesta eleverna tycker att det nya betygssystemet med fler bedömningssteg är ganska bra 

och de anser att de får en likvärdig bedömning, eftersom det enligt eleverna gör det lättare att 

bli bedömd. En intervjuade eleven tycker att fast ibland elever får en likvärdig bedömning 

och hon säger att: ”jag har fått B och min kompis är precis lika duktig som mig och får ett C, 

så känns det lite konstigt. Ibland kan det vara lite orättvist”. 

En annan intervjuade eleven tycker att på vissa ställen kan hon räckna med att få en rättvis 

och likvärdig betygssättning. Hon uttrycker på följande vis: ” Jag tycker att det är lättare att 

få en rättvisbedömning i ”klassrumsämnena”, som svenska, engelska, matte. Eftersom det är 

be skriftliga saker man bedömmer. Men då är det tråkigt att de skriftliga ska gå före de 

muntliga, för att det är lättare att bedöma dem. Personligt föredrar jag muntliga 

examinationer. För att nå högsta betyg känner jag som att man måste kunna det mesta innan 

man lär sig det”.Enligt Skolverket (2011c) i grunden handlar likvärdig bedömning om att 

utföra bedömningar av höga kvalitet, som är i linje med kursplanernas mål och kunskapskrav, 

så att lärarnas bedömningar är just likvärdiga och inte beror på exempelvis personliga 

preferenser av vad som är viktig att bedöma eller hur. Skolinspektionen (2009) anser alltså att 

det är av största vikt att man har kontinuerliga diskussioner som lärare för att säkerställa en 

likvärdig bedömning, något som brister i dagens skola. Som bekant ligger alltså ansvaret på 

lärare och rektorer för att ha dessa diskussioner för att kunna utforma lokala handlingsplaner 

och konkretisera Skolverkets direktiv. Dock är det på rektorn som huvudansvaret ligger, att 

se till att lärarna har tid och utrymme att diskutera betyg och betygsättning.  
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5 Diskussion0

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera de resultat som jag har kommit fram 

till i undersökningen, och lyfta fram de resultat som besvarar mina frågeställningar. 

5.1 Resultatdiskussion0

Syftet med uppsatsen var att nå kunskap om elevers syn på dagens betygssystem samt ta reda 

på vad elever anser ligger till grund för en rättvis och likvärdig betygssättning. Resultatet i 

arbetet bygger på en enkätundersökning samt intervjuer med elever vid tre grundskolor i 

norra Sverige vintern 2013. 

För att undersöka detta ställde jag mig två frågor: Hur anser elever betyg och vårt nuvarande 

betygssystem? Hur upplever elever att bedömningen med hjälp av dagens betygssystem 

fungerar när det gäller likvärdigheter och rättvisa? 

Min undersökning visar att betygen kan påverka elever på många olika sätt, både positivt och 

negativt. Medan några elever påverkas enormt mycket av att betygen fungerar som en positiv 

sporre att kämpa mer och är nöjda med sina nuvarande betyg, och där sinnestämningen kan 

gå ifrån glädjerus och ökat självförtroende till en nedtyngande känsla av misslyckande och 

stress, påverkas andra elever inte alls. Stressfaktorn+var+en+viktig+fråga+i+undersökningen+
och+det+visade+sig+också+att+problemet+var överhängande+för+eleverna.+Betygsstressen har 

ökat i skolan, då elevens prestationer i grundskolan är basen för valet av program till 

gymnasieskolan, ett val som är livsavgörande för individen och påverkar den ekonomiska och 

sociala division, som elever kommer att spela i, vilket innebär en ständig press till att prestera 

i skolan. Denna betygspress och stress har lett till en betygsfixering hos eleverna. Många+av+
eleverna+ i+undersökningen+kände+att+betyg+och+stress+hörde ihop+och+att+det+präglade+
deras+ vardag+ i+ skolan.+Att elever känner stress i skolan och över betyg har Skolverket 

tidigare konstaterat. Ämnes och betyssystemen anser många är orsak till stress (SOU, 2006)  

och jag ser+även+att+det+nya+kompetenssamhället+som+vuxit+ fram+har+påverkat+skolan.+
Det+blir+ allt+ viktigare+att+komma+ in+på+ ”rätt”+ gymnasieskola+och+känslan+av+att+ eleven+
måste+ studera+ för+ att+ få+ ett+ ”bra+ jobb”+ präglar+ flera+ elever+ uppfattningar+ i+
undersökningen.+Det+är+tydligt+att+betygen+som+urvalsinstrument+skapar+stress.+

Jag ser i själva verket att man kanske ska göra om betygskriterierna så att de blir mer 

lättförståeliga och tydliga inte bara för eleverna utan även för lärarna. Enligt Skolverket 
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(2006) är lärarnas uppgift att förmedla vidare budskapen i betygskriterierna till eleverna. Om 

inte lärarna förstår kriterierna blir det givetvis svårt för eleverna att förstå dem, något som 

Alven (2012) hävdar i sin undersökning och min undersökning även bevisar. Dagens system 

understryker betygens betydelse för elevernas motivation och lärande för ämnet. Systemet 

framhäver även att djupinlärning, individualisering och reflektion är viktiga aspekter för 

lärandet i ämnet. För att systemet skall fungera är en av förutsättningarna att elever, lärare 

och föräldrar får tydlig information om vilka krav som ställs enligt kursplanen och i 

betygskriterierna men även vilka kvaliteter eleverna måste visa för att uppnå betygen de 

strävar efter. Kunskapsmålen måste tydliggöras så att eleverna är införstådda med kraven. 

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 

enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Kunskapskraven ska vara 

tydliga för eleven och relaterade till Skolverkets kunskapskrav. ( Lgr 11,  kapitel 1). 

När det gällde vad eleverna tyckte skulle betygsättas var det att eleverna tyckte att flit och 

noggranhet samt närvaro och frånvaro skulle spela en stor roll i deras betyg. Detta trots att det 

står i läroplanen att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete med mera inte i sig skall 

vara grund för betygssättningen, såvida de inte är en förutsättning för att målen skall kunna 

nås. Bedömningen av en elevs kunskaper skall ske med utgångspunkt i kursplanernas mål och 

betygen skall relateras till kursplanernas krav och de kunskapsnivåer som uppnås. Flit och 

närvaro skall således inte vara underlag vid betygssättningen. I teorin kan en elev vara 

frånvarande från nästan alla lektioner och ändå klara målen. Om de gör alla uppgifter och 

klarar alla prov måste de godkännas.  

Målen ofta innefattar både muntliga och skriftliga prestationer och det kan i princip bli 

omöjligt för en elev med hög frånvaro att få ett högt betyg. Ett lägre betyg blir oftast en 

naturlig följd av hög frånvaro men faktum kvarstår dock: om en elev som har hög frånvaro 

ändå visar sig uppfylla kriterier för ett visst betyg är det detta som ska bedömas. Genom 

undersökningen framgår att en stor del av de eleverna tar hänsyn till närvaro, flit, ambition 

och lektionsdeltagande vid betygsättning. Detta trots att det direkt står i strid med Skolverkets 

regler som är gällande vid betygsättning. Det finns ett tydligt samband mellan närvaro och 

goda studieresultat.  
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Med min undersökning har jag kommit fram till följande slutsats som jag särskilt vill lyfta 

fram som viktigt för oss pedagoger att tänka på: 

Den nya metoden för bedömning och betygssättning bör inte skapa stress för eleverna och 

detta kan uppnås genom utbildning av utvärdering för lärare (lärarnas kunskaper om 

betygssättning behöver utvecklas enligt alla respondenterna) och även tydliga och korrekta 

avgränsningar av samtliga betygssättning och betygsystem. 

I det nya betygssystemet behöver lärarna utveckla dialogen emellan bedömning och betyg. 

Medbedömning är givetvis en form av pedagogisk diskussion, och är en av lösningarna som 

Skolinspektionen föreslår för att öka likvärdigheten i skolan. Enligt Skolinspektionen (2010) 

Bedömning och betygssättning är inget som är statiskt utan en färskvara som hela tiden 

behöver fördjupas och breddas genom  diskussion och reflektion. Lärarna behöver ges 

möjlighet att i  grupper med kollegor inom och utom ämnet, programmet och  skolan 

reflektera kring bedömning och betygssättning. 

Betygssättningen ska vara en del av vår professionella yrkesutövning. Som lärare har vi 

skyldighet att införskaffa kunskap om hur vårt nuvarande betygssystem är tänkt att fungera 

och utifrån detta ge eleverna så rättvisa och likvärdiga betyg som möjligt. Ingen människa 

eller lärare är ofelbar, men jag hoppas att detta arbete har öppnat vägar för vidare reflektioner 

och diskussioner om betygsättning, ett ämne som borde vara viktig för varje lärare. 
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Bilaga010

Hej! 

Jag heter Saeideh Fili och går på Umeå universitetet i Umeå. Som examarbete gör jag en 
enkätundersökning i ett antal 9:or om elevers syn på dagens betygsättning (A till F). Enkäten  
tar ca 15-20 minuter  att fylla i är helt anonym och kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 
kommer att komma till skolan och eleverna får fylla i enkäten under ett vanligt lektionspass. 
Eftersom en del av eleverna ännu inte fyllt 15 år är jag på grund av forskningsetiska regler 
skyldig att informera målsman för att eleverna ska få delta i undersökningen. Jag hoppas 
förstås att alla elever vill och får deltaga eftersom mitt arbete bygger på deras svar, men vill 
här ändå betona att deltagandet är frivilligt. Om du som förälder inte vill att ditt barn ska vara 
med i undersökningen, var vänlig och fyll i talongen och skicka med eleven till den ordinarie 
läraren.  

Tack på förhand. 

Saeideh 

 

 
Jag vill inte att mitt barn ......................................deltar i enkätundersökningen om elevers syn 
på dagens betygsättning (A till F). 
 
Underskrift: ....................................................... 
!

! !
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Bilaga020

 
Enkät om betygssystemet 
 
Markera genom att ringa in alt. kryssa i det som överensstämmer bäst samt skriv ner 
dina tankar. Räcker inte raderna på pappret, använd löspapper. 
Tack för hjälpen! // Saeideh 
 
Man                              Kvinna 
 
 
 
1. Jag känner tryck eller påverkan hemifrån när det gäller min prestation i skolan? 
Kommentera gärna ditt val? 
hInstämmer helt                          Instämmer delvis                             Instämmer inte alls 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
H 
 
 
 
2. Jag får någon form av belöning hemifrån om jag lyckas bra i skolan? Kommentera gärna 
ditt val?  
Instämmer helt                         Instämmer delvis                             Instämmer inte alls 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
H 
 
 
h 
3. Jag känner av någon form av betygsstress? Kommentera gärna ditt val? 
hInstämmer helt                        Instämmer delvis                             Instämmer inte alls 
h 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
h 
4. Jag är nöjd med mina nuvarande betyg? Kommentera gärna ditt val?  
HInstämmer helt                        Instämmer delvis                             Instämmer inte alls 
h 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Betygen fungerar som en positiv sporre för mig att kämpa mer? Kommentera gärna ditt 
val? 
Instämmer helt                        Instämmer delvis                              Instämmer inte alls 
h 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
6. Jag tycker att jag fått tillräckligt med information från skolan om vad som krävs för 
A till F? Kommentera gärna ditt val? 
hInstämmer helt                        Instämmer delvis                             Instämmer inte alls 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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7. Jag anser att elever får en likvärdig bedömning? 
Kommentera gärna ditt val? 
Instämmer helt                          Instämmer delvis                         Instämmer inte alls 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
H 
h 

 
 
8. Jag upplever att jag genomgående har blivit bedömd/betygsatt rättvist? 
Kommentera gärna ditt val? 
Instämmer helt                           Instämmer delvis                        Instämmer inte alls 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
9. Det nya betygssystemet har potential/möjlighet att bedöma mig rättvist? Kommentera 
gärna ditt val?  
Instämmer helt                           Instämmer delvis                        Instämmer inte alls 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
10. Jag upplever att alla eller nästan alla lärare sätter rättvisa betyg? Kommentera gärna ditt 
val? 
Instämmer helt                           Instämmer delvis                        Instämmer inte alls 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
11. Jag tycker att betyg är… 
 
ett mått på hur mycket man kan:            Instämmer helt      Instämmer delvis       Instämmer inte alls       
 
ett mått på hur väl man kan något:         Instämmer helt      Instämmer delvis       Instämmer inte alls   
 
ett mått på flit och noggrannhet:             Instämmer helt      Instämmer delvis       Instämmer inte alls   
 
ett mått på flit och noggrannhet:     Instämmer helt      Instämmer delvis       Instämmer inte alls   
 
annat: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
12. Jag tror att lärarna anser att betyg är… 
 
ett mått på hur mycket man kan:                   Instämmer helt      Instämmer delvis       Instämmer inte alls   
           
ett mått på hur väl man kan något:                Instämmer helt      Instämmer delvis       Instämmer inte alls   
 
ett mått på flit och noggrannhet:                    Instämmer helt      Instämmer delvis       Instämmer inte alls   
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ett mått på elevers närvaro/frånvaro:             Instämmer helt      Instämmer delvis       Instämmer inte alls      
+
annat: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
13. Vad tycker du skall räknas in i betyget? h 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
14. Vad är en likvärdig bedömning för dig och vilka svårigheter finns det? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
!

!

15. Har du något förslag på hur man kan göra dagens betygssystem bättre? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________!

! !
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Bilaga030

Intervjufrågor till elever 

1- Känner du att det nya betygssystemet är mer stressfullt än tidigare betygssystemet?  

2- Tycker du att du kan räkna med att få en rättvis och likvärdig  betygssättning? 

3- Vad är en likvärdig bedömning för dig? 

4- Har du någon forslag för denna betygssystemet? 

!


