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Syftet med vår uppsats är att undersöka elevers attityder till betyg utifrån ett rättviseperspektiv. 

Vi vill även jämföra deras attityder med det den tidigare forskningen har visat om lärarnas 

attityder och med de slutsatser skolmyndigheterna drar angående en rättvis betygssättning.  

Detta syfte uppnås med hjälp av en enkätundersökning bland elever på en högstadieskola på en 

mindre ort i södra Sverige.  

 Resultatet visar att eleverna tycker att betygen är mer rättvisa än vad skolmyndigheterna 

genom sin forskning kommer fram till att de är. Elevernas attityder till betygens rättvisa blir 

dock mer negativa när de ombeds att utgå från sina egna betyg. Eleverna är dock mindre 

positiva till att betygen är rättvisa än vad lärarna i den tidgare forskningen är. Eleverna anser 

även att det ibland är andra faktorer än deras kunskaper som påverkar betygssättningen; detta är 

en uppfattning som delas av både lärare och skolmyndigheter i den tidigare forskningen. 

Nyckelord: betyg, rättvis, bedömning, likvärdig 
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3 
 

Innehåll 
 
1. Inledning ................................................................................................................................ 5 

1.1. Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 6 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 7 

2.1. Betygens historia ............................................................................................................. 7 

2.2. Dagens betygsystem ........................................................................................................ 9 

2.3. Likvärdig och rättvis bedömning .................................................................................. 10 

2.4. Varför rättvisa betyg? .................................................................................................... 11 

2.5. Skillnader mellan könen ............................................................................................... 12 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 13 

3.1. Elevers attityder till betyg utifrån ett rättviseperspektiv ............................................... 13 

3.2. Lärarnas attityder till betyg utifrån ett rättviseperspektiv ............................................. 14 

3.3. Skolmyndigheternas granskningar utifrån ett rättviseperspektiv .................................. 17 

3.3.1. De nationella proven .............................................................................................. 17 

3.3.2. Skolinspektionens granskning av skolorna ............................................................ 19 

4. Metod ................................................................................................................................... 21 

4.1. Val av metod.................................................................................................................. 21 

4.2. Enkätkonstruktion ......................................................................................................... 22 

4.3. Genomförande ............................................................................................................... 23 

4.4. Urval ............................................................................................................................. 23 

4.5. Avgränsningar ............................................................................................................... 24 

4.6. Bortfall .......................................................................................................................... 24 

4.7. Metodkritik ................................................................................................................... 25 

4.8. Etiska överväganden ..................................................................................................... 25 

5. Resultat och analys .............................................................................................................. 27 

5.1. Elevers attityder till betyg ............................................................................................. 27 

5.1.1. Analys .................................................................................................................... 31 

5.2. Faktorer som påverkar betygssättningen ...................................................................... 33 

5.2.1. Analys .................................................................................................................... 35 

6. Avslutning ............................................................................................................................ 37 

6.1. Resultatdiskussion ......................................................................................................... 37 

6.2. Förslag till fortsatt forskning ........................................................................................ 40 



  

4 
 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 41 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 43 

 



  

5 
 

1. Inledning 

 

 
Skolans betyg är ett ämne som ständigt är uppe till diskussion och i debatten lyfts det fram 

vitt skilda uppfattningar om dagens betygsystem. Som lärarstudenter har vi följt denna debatt 

med ett stort intresse. Väldigt ofta är det företrädare för antingen skolmyndigheter eller 

lärarkåren som uttalar sig om betygen och de riktar då ofta kritik mot betygssystemet.    

     Vi har reagerat på hur pass litet utrymme elevernas åsikter ges i den aktuella debatten och 

därför väcktes vårt intresse av att undersöka huruvida eleverna delar de åsikter som ofta lyfts 

fram i debatten.  

 Vi anser att frågan om hur elevernas inställning till betygen ser ut är viktig ur ett 

pedagogiskt perspektiv eftersom vi tror att elevers inställning till betygen kan påverka hela 

deras studieinställning. Har de en negativ inställning till betygen och tycker att dessa är 

orättvisa och inte på ett tillfredsställande sätt visar vad de faktiskt kan, kan detta få negativa 

konsekvenser för deras studiemotivation.  

 En väldigt viktig aspekt i diskussionen om betygen är huruvida de är rättvisa eller inte. 

Skolverket har publicerat flera olika rapporter som visar att det förekommer stora brister när 

det gäller rättvisan och likvärdigheten i dagens betygsystem.  Det är även flera företrädare för 

lärarkåren som har uttryckt oro över svårigheten med att sätta rättvisa betyg.   

 För att betygen ska kunna vara rättvisa och för att eleverna ska kunna ha reella möjligheter 

att påverka sina betyg är det viktigt att eleverna får information om vad som krävs av dem för 

att uppnå önskat betyg. Det är även viktigt att eleverna är medvetna om vilka faktorer som 

lärarna tar hänsyn till när de avgör vilket betyg eleverna ska få.  

 Betygen är viktiga och ibland avgörande för elevernas framtida studier och därför anser vi 

att eleverna är den viktigaste parten i betygsdebatten. Som framtida lärare är vi intresserade 

av att bilda oss en uppfattning om vad eleverna anser om rättviseaspekten i betygen och se i 

vilken mån deras uppfattning skiljer sig från lärarnas och skolmyndigheterna. 

 Om det är så att det föreligger en stor skillnad mellan de olika parternas uppfattningar kan 

detta leda till att elevernas möjlighet att påverka sina betyg minskar då de inte vet vad lärarna 

kräver av dem, vilket i sin tur riskera minska rättvisan eftersom det då kanske bara är de 

elever som delar lärarnas uppfattningar som kan erhålla det betyg de önskar. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka elevers attityder till skolans betyg utifrån ett 

rättviseperspektiv, och analysera deras attityder i relation till lärarnas attityder till betyg och 

skolmyndigheternas slutsatser om rättvis och likvärdig betygsättning. 

 Vi vill därför empiriskt belysa följande frågeställningar: 

• Hur ser eleverna på betyg i olika avseenden? 

• Vilka faktorer menar eleverna påverkar vilket betyg de får i skolan? 
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2. Bakgrund 

 

 
I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning över betygens historia i den svenska 

skolan. Syftet med sammanfattningen är att öka förståelsen för dagens betygssysten, som 

också presenteras i detta kapitel. Vidare följer en definition av begreppet likvärdig och rättvis 

bedömning. Dessa definitioner utgår från Skolverkets skrivelse inom detta område och det är 

dessa betydelser av begreppen som vi avser när vi skriver om likvärdighet och rättvisa inom 

betygssättning. 

 

 

2.1. Betygens historia 

Före 1800-talet fanns det ingen nämnvärd reglering för betygssättning. De betyg som då gavs 

var en bedömning av hela individen och inte av kunskaper i enskilda ämnen. Betygen 

fungerade även som en stämpel på dem som ansågs avvika från det normala. Under 1800-

talet började betygen användas i större utsträckning och det var nu som bestämmelser kom in 

i skolförordningarna. Bedömningen omfattade även nu hela personligheten men det började 

läggas visst fokus på ämneskunskaper och framsteg i studierna (Andersson 1999).   

 De som inte hade möjlighet att gå i skolan blev istället endast bedömda av kyrkan, som 

under de så kallade husförhören bland annat kontrollerade läskunnigheten. I gamla 

kyrkoböcker har man hittat noteringar på hur god läskunnigheten var bland de förhörda. 

Betygen gavs enligt följande beteckningar: Har begynt läsa, läser svagt, läser någorlunda, 

läser försvarligt och läser med färdighet. Det fördes även anteckningar över andra 

färdigheter. Exempel på detta är följande omdömen: Flitig, gott förstånd, gott minne, trögt 

minne, svagt förstånd och lättjefull. När folkskolan infördes 1842 började kyrkans och 

skolans bedömning att ske parallellt med varandra. Med tiden minskade kyrkans bedömning 

över folkets kunskaper och färdigheter för att sedan försvinna helt (Andersson 1999). 

 Under 1900-talets början ökade enhetligheten kring betygssättningen. Man använde sig nu 

av en sjugradig bokstavsskala och betyg gavs dels i läroämnen och dels i ordning och 
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uppförande. Vad som krävdes för att uppnå de olika betygsstegen var i mångt och mycket upp 

till varje enskild lärare att avgöra. Detta gjorde att det var väldigt svårt att jämföra olika 

elevers betyg. Till en början lyftets dock inte några större krav på jämförbarhet eftersom 

betygen inte var direkt kopplade till urvalet vid läroverken. För att kunna söka till högre 

utbildning krävdes godkända vitsord i samtliga ämnen utom ett. Så betygen spelade en liten 

roll, men ingen avgörande eftersom eleverna blev antagna utifrån särkskilda antagningsprov 

(Andersson 1999). 

 Under 1930-talet började det uttryckas ett missnöje mot denna urvalsprocess och detta var 

grunden till en utredning som leddes av Fritz Wigforss. Denna utredning ledde fram till den 

relativa betygsskalan som infördes cirka 30 år senare. Betygen sattes utifrån en sifferskala 

numrerad från 1 till 5. Denna betygsskala byggde på teorin om normalfördelning, som utgår 

från antagandet att vissa egenskaper, till exempel intelligens, inom en population varierar 

längs en normalfördelningskurva. Mitten på kurvan motsvaras av genomsnittet. Majoriteten 

av eleverna antas befinna sig nära mitten på kurvan och antalet elever antas minska ju längre 

från mitten man rör sig längst kurvan. Utifrån denna teori borde de allra flesta elever prestera 

genomsnittligt medan bara ett fåtal befinner sig lång under eller långt över populationens 

genomsnitt.  Denna teori utgjorde grunden för det betygssystem som utgick från att de elever 

som gick i samma klass skulle betygssättas utifrån en normalfördelningskurva. De sju procent 

av eleverna som presterade bäst fick det högsta betyget medan de sju procent som presterade 

sämst fick en etta i betyg. Den största elevgruppen antogs vara 38 procent och dessa elever 

skulle få en trea i betyg. Resterande 48 procent skulle fördelas jämt mellan betyg två och fyra 

(Linde 2003). 

 Med tiden växte motståndet mot det relativa betygssystemet sig allt starkare. Kritiken 

riktade sig främst mot att dessa betyg endast rangordnade eleverna i relation till varandra. 

Betygen ansågs endast vara ett mått på vad eleverna presterat i jämförelse med de elever som 

läste samma ämne samma årskurs, och inte ett mått på elevernas kunskap.  Kritiken kom både 

från lärare och från elever. Elever rapporterade om lärare som inte kunde ge dem det högsta 

betygen eftersom femmorna hade tagit slut. Denna kritik var en av orsakerna till att det 

betygssystem som idag används infördes (Selghed 2006). 
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2.2. Dagens betygsystem 

Dagens betyg är målrelaterat, vilket innebär att elevernas betyg sätts med hänsyn till i vilken 

mån de uppnått de mål och kriterier som det redogörs för i de olika kursplanerna.  

 Från och med höstterminen i årskurs åtta ska eleverna betygssättas. Detta innebär att de 

vid terminens slut får ett samlat betygsdokument med ett betyg för varje ämne. Det 

betygssystem vi använder oss av i dag består av en fyrgradig skala med betygen icke 

godkänd, godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. I grundskolan ges dock inte betyget 

icke godkänd utan en elev som inte når upp till målen ska i stället för betyg erhålla en skriftlig 

bedömning efter avslutat ämne (Skolverket 2009). 

 De elever som inte uppnår kraven för godkänt i kärnämnena; svenska, engelska och 

matematik blir inte behöriga till något av de nationella gymnasieprogrammen. Denna regel är 

till för att få skolan att prioritera stödåtgärder för de elever som har svårigheter inom dessa 

ämnen (Allard, Måhl & Sundblad 1994). 

 Betygssättningen regleras i de olika styrdokumenten. I grundskoleförordningen står det 

skrivet när, vad, hur och av vem betygen ska sättas. Följande citat visar vad läraren ska ta 

med i sin betygsbedömning av eleverna.  

 När betyg sätts efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats skall betyget, enligt 

Grundskoleförordningen kap 7 § 8, bestämmas med hjälp av: 

 

1. de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i 
grundskolan, och 
 
2. de betygskriterier som har fastställts för ämnena och ämnesblocken. 
(Utbildningsdepartementet 2011) 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket 

2006) specificeras frågan om vad som ska betygssättas.  

 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har  uppnått de mål 
som uttryckes i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som 
stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika 
kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive 
kursplan. ( Skolverket 2006:16)  

 

I samma paragraf står det under riktlinjer att: 

 

…läraren skall vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information 
om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra 
en allsidig bedömning av dessa kunskaper. (Skolverket 2006:16) 
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Med all tillgänglig information menas det som eleven har presterat under lektionstid fram till 

dess att betyget sätts. Här ingår bland annat prov, läxförhör och muntliga och skriftliga 

arbeten. Läraren har i vissa ämnen även de nationella proven till sin hjälp vid 

betygssättningen. Men dessa ska endast användas som stöd för läraren att göra en allsidig 

bedömning och att sätta likvärdiga betyg. De nationella proven täcker inte in alla de kriterier 

som anges i kursplanen, därför får de nationella proven inte ha en avgörande roll vid 

betygssättningen (Selghed 2006). 

 Eleverna och deras målsmän ska fortlöpande ges information om hur det går i skolan och 

om vilka utvecklingsbehov eleven har. Syften med informationen är att eleven och dennas 

målsmän ska vara väl informerade om vilket betyg som kommer att sättas och om vilka 

grunder som finns till det betyget (Skolverket 2009). 

 Den fortlöpande informationen ska utgöras av till exempel utvecklingssamtal, individuell 

utvecklingsplan och skriftliga bedömningar. I de fall där en elev riskera att inte nå upp till de 

mål som finns angivna för ämnet ska den fortlöpande informationen utvecklas mer så att 

eleven och dennes målsman i god tid blir väl medvetna om hur kunskapsnivån hos eleven ser 

ut och om vad som saknas för att nå de angivna målen (Skolverket 2009).  

 

 

2.3. Likvärdig och rättvis bedömning 

 

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 2004c:3) 

 

Enligt Skolverkets definition av rättvis och likvärdig betygssättning föreligger det en skillnad 

i betydelse mellan begreppen. Denna distinktion använder vi oss av i uppsatsen. 

 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 2004a:2) 
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Bedömningen ska både vara likvärdig och allsidig. Att den är allsidig innebär att läraren i sin 

betygssättning ska ta hänsyn till allt det som eleven har presterat under kursen gång. Denna 

bedömning måste grunda sig på flera olika bedömningsformer och bedömningstillfällen. 

Detta innebär att en lärare inte kan sätta betyg utifrån ett enskilt prov eller utifrån de 

nationella ämnesproven (Skolverket 2009).  

 Skolverket skriver att ett ämnesbetyg endast ska gälla kunskaper i det aktuella ämnet och 

att bedömning ska ta sin utgångspunkt i de kriterier som finns i kursplanen för ämnet. Vidare 

innebär detta att närvaro, ambition, läxläsning och liknande faktorer inte ska utgöra en grund 

för betygssättningen såvida inte någon av dessa faktorer är en förutsättning för att målen ska 

kunna nås, som till exempel vid laborationsarbete (Skolverket 2009). 

 Rektorerna har ansvar över att lärarna får den kompetensutveckling som krävs för att de 

ska kunna utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt, och eftersom en av lärarnas 

uppgifter är att bedöma eleverna så innebär detta att rektorn har det yttersta ansvaret att 

erbjuda den fortbildning som behövs för att lärarna ska kunna genomföra denna arbetsuppgift 

på ett tillfredsställande sätt. Rektorn ansvarar även över att det ges utrymme för en diskussion 

mellan lärarna om betyg och bedömning. Denna diskussion är av yttersta vikt eftersom 

Skolverket menar att ett samtal om bedömning och om tolkningar av betygskriterierna spelar 

en avgörande roll i arbetet för en likvärdig bedömning (Skolverket 2009).  

 

 

2.4. Varför rättvisa betyg? 

Lärare, elever och allmänheten är ofta överens om att det är viktigt med rättvisa betyg, 

dessutom står det inskrivet i skolans styrdokument. Men varför är rätvissa betyg i skolan 

viktigt? 

 Skolverket (2009) har konstaterat att rättvisa betyg är viktiga, utifrån den enskilda 

individens perspektiv, av tre anledningar: 

 

• Det påverkar ansökan till skolor. 

• Det påverkar ansökan till jobb. 

• Det är små eller obefintliga möjligheter att överklaga. 

 

Betygen används till att ansöka till olika gymnasier och eftergymnasiala utbildningar. I vilken 

utsträckning som betygen används för att konkurrera om de olika utbildningsplatserna är 
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svårt att bedöma, men det är i alla fall klart att en olikvärdig betygssättning har en påverkan 

på den enskilda individens möjligheter att antas till vissa utbildningar. Dessutom konstaterar 

Skolverket (2009) att eleven själv anpassar sina ansökningar efter sina betyg. Om en elev har 

låga betyg minskar sannolikheten att denne kommer att söka till en utbildning med högre 

betygskrav.  

 Skolverket (2009) visar att en hög likvärdighet i skolornas betygssättning är viktig 

eftersom det är en myndighetsutövning och att möjligheterna till överklagan för den enskilda 

individen är små eller obefintliga. 

 Det finns en problematik med att försöka uppnå en likvärdig betygssättning, till exempel 

ställer sig Skolverket (2009) frågande till hur man vet när betygssättningen är likvärdig. 

Dessutom lyfter Skolverket fram problematiken att ”en mycket hög grad av likvärdighet i 

betygssättningen kan komma i konflikt med sådant som lärarnas möjlighet att fritt välja 

undervisningsstoff som passar elevgruppen” (2009:13). Högt krav på säkerställd likvärdighet 

kan då leda till att lärare bara fokuserar på sådant som är enkelt att mäta av elevens kunskap. 

 

 

2.5. Skillnader mellan könen 

Flickor presterar bättre i den svenska skolan än vad pojkarna gör. Det är något som flera av 

skolmyndigheternas granskningar av den svenska skolan har visat, därför genomförde Mats 

Björnsson, i uppdrag av Myndigheten för skolutveckling, en undersökning vars syfte var att 

se över och tolka frågor om könsskillnader i skolframgång. Björnsson (2005) kunde 

konstatera att flickornas utbildningsresultat var överlägsna pojkarnas. Flickor som grupp 

presterar bättre än pojkar. Det går att avläsa inte minst i flickornas betyg (Björnsson 2005). 

 I rapporten som Björnsson (2005) presenterar har han bland annat tittat på skillnader 

mellan pojkar och flickors resultat i PISA, men även skillnader i betyg och provresultat på 

olika skolnivåer. På gymnasienivå har flickorna bättre betyg än pojkarna i samtliga ämnen, 

inklusive matematik, fysik och teknik som tidigare varit ämnen där pojkar har presterat bäst. 

Det enda undantaget som finns är ämnet idrott och hälsa, där pojkar fortfarande har 

genomsnittligt högre betyg. Även på grundskolenivå och högskolenivå presterar flickor och 

unga kvinnor bättre (Björnsson 2005). 

 Enligt Skolverkets (2007b) rapport om attityder till skolan som gjordes 2006, är det ett 

större antal pojkar (81 procent) än flickor (73 procent) som anser att alla eller de flesta lärarna 

sätter rättvisa betyg. Detta trots att pojkar som grupp får i genomsnitt lägre betyg än flickor. 
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3. Tidigare forskning 

 

 
I detta kapitel presenteras en översikt av den forskning som har bedrivits inom det aktuella 

området. Översikten fokuserar främst på svensk forskning eftersom det är den mest relevanta 

forskningen utifrån uppsatsens syfte. I detta kapitel redogörs det för elevers och lärares tankar 

om betygen utifrån ett rättviseperspektiv och det redogörs även för Skolverkets slutsatser 

inom detta område. 

 

 

3.1. Elevers attityder till betyg utifrån ett rättviseperspektiv 

Törnvall (2002) har genom 45 elevintervjuer undersökt hur elever uppfattar att bli bedömda. 

Hon redovisar sitt resultat i sin licentiatavhandling från Malmö högskola.  Hennes forskning 

var inriktad på olika bedömningstillfällen med visst fokus på skriftliga prov. Studien visar att 

ett flertal av eleverna uppfattar bedömningstillfället som ett orosmoment och att vissa då lätt 

tappar koncentrationen när de vet att de blir bedömda. En majoritet av de intervjuade 

eleverna menade trots detta att inlärningen förstärks när de blir kontrollerade och bedömda. 

Många elever ansåg att bedömningstillfällen innebär att pressen att lära sig ökar. Eleverna 

ansåg även att denna press var nödvändig annars skulle de bli, som de själva uttryckte det, för 

slöa. Många elever var av uppfattningen att de behövde betygen för framtida bruk.  

  En dominerande åsikt bland de intervjuade var att bedömningen är till för att läraren ska 

kunna gruppera eleverna och ha kontroll över dem samt informera föräldrarna. Det var endast 

ett fåtal elever som uppgav att bedömningen är till för deras egen skull.  

 Törnvall (2002) skriver även att de intervjuade eleverna uppfattar det som väldigt viktigt 

att den bedömning de utsätts för är rättvis. Hon kunde se en skillnad mellan hur hög- och 

lågpresterande elever ansåg att rättvisa skulle uppnås. De elever som presterade bra på prov 

ansåg att poängprov var det mest rättvisa. De elever som inte presterade lika bra enligt denna 

bedömningsform ansåg att det lades för stort fokus på skriftliga prov. De ansåg att 

bedömningen skulle bli mer rättvis ifall lärarna tog större hänsyn till vad de presterade under 

lektionerna samt använde sig av flera olika bedömningsformer. 
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 Skolverket (2004b) visade i sin undersökning om attityder till skolan att 74 procent av 

eleverna anser att alla eller att de flesta lärare sätter rättvisa betyg. Detta var en ökning med 

åtta procentenheter i jämförelse med en liknande studie som genomfördes tre år tidigare. 

Pojkarna ansåg i högre grad än flickorna att lärarna satt rättvisa betyg. 11 procent av de 

tillfrågade eleverna ansåg att hälften av lärarna sätter rättvisa betyg medan 10 procent av 

eleverna ansåg att endast några få eller ingen lärare sätter rättvisa betyg. 

 Tsagalidis (2005) har genomfört en intervju- och enkätstudie med lärare och elever på 

gymnasieskolan handelsprogram, där 59 elever fick besvara en enkät om vad de ansåg ligga 

till grund för de olika betygsstegen. Studien visade att eleverna ansåg att deras 

kommunikativa förmåga bedöms först på de högre betygsstegen medan lärarna menade att 

detta var ett kriterium redan på g-nivå. Att tala och diskutera med läraren uppfattades av 

eleverna som att försöka ställa sig in hos lärarna, vilket i sin tur ansågs som något negativt. 

Eleverna uppfattar även att lärarna bedömer deras uppförande och beteende, till exempel 

menade eleverna att närvaro och att komma i tid var ett viktigt betygskriterium. Eleverna lade 

även en stor vikt vid proven och menade att de var tvungna att få godkänt på alla prov för att 

kunna få godkänt på kursen.  

 Skolverket (2001) har presenterat forskningsresultat från en intervjustudie som visar att 

elever som inte erhåller fullständiga betyg från grundskolan kopplar samman de dåliga 

betygen med den relation som finns mellan dem och den aktuella läraren. En del elever 

uttryckte tankar om att deras dåliga betyg berodde på att läraren inte brydde sig om dem eller 

tyckte illa om dem. En slutsats som Skolverket drar utifrån denna studie är att relationen 

mellan lärare och elev ofta uppfattas som dålig i de fall där eleven inte uppnår målen för 

godkänt. Samtidigt menar eleverna att de får bättre betyg i de ämnen där de har en bra 

relation med läraren.  

 Ovan nämnda intervjustudie visade även att en betydande del av de elever som inte nådde 

upp till målen upplevde att de inte hade fått information om vad som krävdes av dem för att 

få ett godkänt betyg. En del elever menade även att de hade blivit informerade om deras 

risker att inte nå upp till målen först i slutet av grundskolan. 

 

 

3.2. Lärarnas attityder till betyg utifrån ett rättviseperspektiv 

Lindberg (2007) skriver att det framför allt är kvalitativ forskning som har bedrivits inom 

detta område, vilket betyder att det är ett litet antal lärare som har deltagit i denna typ av 
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forskning. Detta innebär att man inte kan genrealisera utifrån den tidigare forskningen, utan 

man kan endast se indikationer på de områden studierna belyser.  

 Selghed (2006) beskriver lärarnas attityder till betygssystemet utifrån den intervjustudie 

som han genomfört. Lärarna i denna studie uttryckte farhågor om att det framför allt är 

kunskapsprov som mäter faktakunskapen som ligger till grund för det betyg läraren sätter på 

eleverna. Flera lärare påpekade att det var en svår och viktig uppgift att bedöma de kunskaper 

som efterfrågas i kriterierna eftersom många av dessa kriterier kräver andra 

bedömningsformer än konventionella kunskapsprov.  

 Lärarnas i Selgheds (2006) studie anser även att eleverna blir motiverade av att 

betygssättas och att de bedömningsprinciper som finns i det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet är mer rättvisa än de inom det gamla normrelaterade betygssystemet. En del 

lärare uttryckte en saknad av tydliga och uttryckliga mål för de olika betygen medan en del 

andra lärare menade att det tolkningsutrymme som förekommer kan vara positivt eftersom 

det ökar lärarnas och elevernas möjligheter att samarbeta och diskutera om metoder och 

arbetssätt, vilket ökar elevernas inflytande över betygssättningen.   

 Lärarna i denna studie uppfattar eleverna som provfixerade eftersom eleverna verka tro att 

det endast är provresultatet som är betygsgrundade. Lärarnas uppfattning är även att eleverna 

ser betygen som orättvisa när de jämför sina egna betyg med klasskamraternas. Selghed 

(2006) drog även slutsatsen att betygssystemets bakomliggande principer inte påverkar själva 

betygssättning i någon avgörande grad. Han menar att betygen sätts på samma sätt i dag som 

de gjorde när vi hade de normrelaterade betygen och att lärarna föredrar en betygsfördelning 

som uppvisar spridning i elevgruppen. En av lärarna i Selgheds studie uttrycker detta på 

följande sätt:  

 

Och jag tror än i dag, att den läraren, som har 10 MVG elever i sin 
klass, inte sätter 10 MVG, utan man håller igen lite, för att så duktiga 
kan dom inte va, så att … nej. Jag tror det faktiskt … Jag tror att man 
tittar i sin gröna bok, jag kan inte sätta så många MVG i den klassen, 
dom får väl ha lite G och lite VG också, så att jag tror, att man 
försöker och sprida ut det lite … Att man har någon inbyggd spärr 
eller vad man ska säga, att det måste se lite vackert ut här i statistiken. 
(Selghed 2006:123) 

 

Resultatet från Selgheds (2006) studie visade att ett fördelningstänkande förekom bland en 

del av de lärare han intervjuade och att detta ledde till att eleverna inte alltid fick det betyg de 

förtjänande. Detta eftersom det inte alltid var elevernas prestationer som användes som 

måttstock vid betygssättning utan att det ibland var den önskvärda spridningen i klassen som 
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lät utgöra grund för det betyget läraren satte.  Det var dock en majoritet av de intervjuade 

lärarna som ansåg att dagens betygsystem var mål- och kunskapsrelaterat men lärarna i 

Selgheds studie uppvisade stora skillnader i uppfattningen om vad dagens betygssystem 

innebär.  

 Lärarna i Selgheds (2006) studie ansåg att det var viktigt att kraven för de olika 

betygsstegen framstod som begripliga för eleverna. Flera av de intervjuade lärarna hade 

ambitionen att förklara för eleverna vilka krav som ställdes på dem i de olika betygsstegen.  

 Vidare ansåg en del av lärarna att det nuvarande betygssystemet inte ger tillräckligt stöd 

till betygssättningen eftersom betygskriterierna är öppna för tolkning och de ger ingen eller 

väldigt liten vägledning för betygsätningen. De lokala kursplaner som finns är inte tillräckligt 

som komplement till kursmålen eftersom de sällan löser de svårigheter som förekommer med 

betygssättningen. Lärarna ansåg att dessa brister i betygssystemet minskade deras möjligheter 

till en rättvis och likvärdig bedömning. Flera lärare menade att denna otydlighet i målen leder 

till att eleverna jämförs med varandra och att eleverna utgör en naturlig referensgrupp och 

således fungerar som den måttstock betygskriterierna egentligen syftar till att utgöra. Ett 

annat satt att kompensera det bristfälliga stödet som lärarna finner i styrdokumenten är att 

förlita sig på sina egna åsikter och sin egen erfarenhet (Selghed 2006).  

 Selgehed menar att ”en rättvis och likvärdig betygssättning uppfattas av många lärare inte 

som möjlig i nuvarande betygssystem, på grund av avsaknaden av nationellt tydliga mål och 

kriterier för samtliga betygssteg”(2006:156).  

 Korp (2003) skriver i sin forskningsöversikt om de konsekvenser som bedömningen kan 

medföra. Hon tar bland annat upp att forskning från Storbritannien har visat att externa och 

standardiserade prov kan medföra att läraren utformar sin undervisning utifrån målsättningen 

att de egna eleverna ska hävda sig väl på dessa prov. Detta kan i sin tur medföra att de 

kursmål och de ämneskunskaper som hamnar utanför ramarna för vad de standardiserade 

proven testar ofta förbises i undervisningen.  

 Korp (2003) skriver även att lärare ibland misslyckas att göra en objektiv bedömning och 

att deras egna åsikter om eleven blir en del av bedömningen trots att det enbart är elevens 

ämneskunskaper som ska bedömas. Forskning har visat att det är elever med en annan 

kulturell bakgrund än läraren som löper störts risk för denna typ av felbedömning. Korp 

skriver att en betydande del av denna problematik skulle kunna lösas med hjälp av anonyma 

prov. 

 Tsagalidis (2005) menar att lärarna uppskattar elever med stor kommunikativ förmåga och 

att lärarna eftersträvar en individuell kontakt med eleverna genom att samtala och diskutera 
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om ämnet. Detta innebär att elever med en hög kommunikativ förmåga ofta erhåller höga 

betyg. Lärarna i denna studie menade att de inte lade så stor vikt vid elevernas uppförande 

och beteende men å andra sidan ansåg lärarna att närvaro och att komma i tid var viktiga 

aspekter i ett bedömningssammanhang.  

 Enligt Skolverkets (2004b) undersökning om attityder till skolan anser 85 procent av 

lärarna att de lyckas sätta rättvisa betyg och detta motsvarar en ökning med fem 

procentenheter i jämförelse med en liknande undersökningen som genomfördes tre år 

tidigare. De lärare som samarbetar med andra lärare angående betygssättningen anser att de 

sätter rättvisa betyg i större utsträckningen än de lärare som inte sätter betyg i samråd med 

kollegor. 

 

 

3.3. Skolmyndigheternas granskningar utifrån ett rättviseperspektiv 

Skolverket postulerar att en lärare måste känna till de bestämmelser för betygssättningen som 

redogörs i de olika styrdokumenten och att skolan måste bedriva ett aktivt lokalt 

kursplansarbete där målen och betygskriterierna tolkas och konkretiseras (Skolverket 2004b). 

På skolan ska det även förekomma samtal inom arbetslagen om skolan förhållningssätt 

angående tolkning av målen. Det är rektorns uppgift att se till att det ges utrymme för dessa 

samtal. Men trots detta så visar resultatet från en intervjustudie med lärare att dessa samtal 

ofta uteblir vilket enligt Skolverket riskerar att leda till att likvärdigheten i skolans 

betygssättning minskar (Skolverket 2001).  

 

 

3.3.1. De nationella proven 

De nationella proven i grund- och gymnasieskolan ska fungera som stöd för läraren vid 

betygssättning. Genom de nationella proven konkretiseras de nationella målen för läraren, 

och på detta sätt ska det även fungera som en garanti för en likvärdig betygssättning. 

 År 2009 gjorde Skolverket (2009) en undersökning gällande skillnaden mellan skolors och 

lärares betygssättning i förhållande till de nationella proven. Syftet med undersökningen var 

att kartlägga om det fanns någon skillnad mellan kursbetyget och det nationella kursprovets 

resultat, samt att i så fall ge tänkbara förklaringar till skillnaderna. 

 Undersökningen visade att det fanns stora skillnader mellan elevernas kursbetyg och 

elevernas resultat på de nationella proven. Skolverket konstaterar att ”stora skillnader mellan 
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lärares och mellan skolors betygssättning i förhållande till de nationella proven är en 

indikation på att betygen inte sätts på likvärdiga grunder” (2009:6). Denna brist i 

betygssättningen är en rättssäkerhet som riskerar att ge en snedfördelad konkurrens när 

eleverna ska söka till vidare studier (Skolverket 2009). 

 Det är svårt att påvisa exakt vad som är orsakerna till skillnaderna mellan reultaten från 

nationella proven och kursbetygen, men Skolverket (2009) ger dessa tänkbara förklaringar till 

skillnaderna: 

 

• Lärare gör olika tolkningar av mål och betygskriterier. 

• Lärare ger elever ett betyg de inte förtjänat. 

• Kursbetygen sätts på andra grunder än kursplanens mål och kritierier. 

 

I april 2010 redovisade Skolinspektionen (2010b) en kontrollrättning av ungefär 29 000 

nationella prov från 633 grund- och gymansieskolor. Proven gäller ämnena matematik och 

svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3 - engelska, matematik och svenska/svenska 

som andraspråk för årskurs 5 - engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och de 

naturorienterade ämnena (biologi, fysik och kemi) för årskurs 9 samt kurserna engelska A, 

matematik A och svenska B/svenska som andraspråk B för gymnasieskolan. Resultatet visade 

flera stora avvikelser i bedömningen som elevens lärare och Skolinspektionens kontrollrättare 

gjorde. De största avvikelserna visade sig i de delprov där eleven skulle skriva längre 

sammanhängande texter. I de delprov där eleven skulle ge sitt svar utifrån fasta 

svarsalternativ eller med ett kort svar i fritext visades mindre avvikelser i bedömningarna. 

Det förekom både negativa och positiva avvikelser i Skolinspektionens kontrollrättning av de 

nationella proven, även om de negativa avvikelserna var klart överrepresenterade. Tydligast 

kunde man se en negativ avvikelse i bedömningarna mellan lärarnas och kontrollanternas 

bedömning av betyget MVG. 

 Skolinspektionen (2010b) avstår från att lägga någon form av värdering i om 

ursprungsrättningen eller kontrollrättningen är den rätta, men de kan konstatera att det tydligt 

framgår av resultatet att bedömningen av elevens kunskaper är kopplat till vilken lärare som 

rättar. Eftersom de nationella proven är tänkta som ett hjälpmedel för lärarna att uppnå en 

likvärdig bedömning och betygssättning ställer sig Skolinspektionen frågande till provens 

konstruktion, och visar på tre förklaringar till de avvikande bedömningarna: 
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• Att de nationella proven har ett allt för omfattande syfte. 

• Att de nationella proven har ett för stort tolkningsutrymme. 

• Att objektivitet hos kontrollrättarna kan ha påverkat. 

 

Korp skriver i sin forskningsöversikt om de konsekvenser som bedömning kan medföra. Hon 

tar bland annat upp att forskning från Storbritannien har visat att externa och standardiserade 

prov kan medföra att läraren utformar sin undervisning utifrån målsättningen att de egna 

eleverna ska hävda sig väl på dessa prov. Detta kan i sin tur medföra att de kursmål och de 

ämneskunskaper som hamnar utanför ramarna för vad de standardiserade proven testar ofta 

förbises i undervisningen. Detta märks även bland elevernas studievanor genom att de 

tenderar att lägga ner mer studietid på de ämnen vars mål kan testas mot ett standardiserat 

prov (Korp 2003). 

 

 

3.3.2. Skolinspektionens granskning av skolorna 

Skolinspektionen har gjort en granskning av de svenska grund- och gymnasieskolorna 2009. I 

granskningen ingår resultaten från den regelbundna tillsynen, inkomna anmälningar och 

kvalitetsgranskningarna som Skolinspektionen har gjort under året. 

 Skolinspektionen (2010a) bedömer i sin granskning av de svenska skolorna 2009 att en av 

fem grund- och gymnasieskolor inte utgår från de nationella målen och betygskriterierna. 

Istället omformas betygskriterierna i många fall så att de inte längre motsvarar de nationellt 

fastställda betygskriterierna, vilket resulterar i felaktig betygssättning. Eftersom det 

förekommer att olika lärare och skolor utvärderar kunskaper utifrån olika betygskriterier 

riskeras likvärdigheten i betygen. 

 Skolinspektionen (2010c) har genomfört en enkätstudie där hälften av de tillfrågade 

eleverna menade att betygen grundas på närvaro och en tredjedel av eleverna ansåg att deras 

uppförande påverkade betyget. Skolinspektionen poängterar att detta är en felaktig typ av 

bedömning eftersom varken uppförande eller närvaro är ett av de nationella betygskriterierna. 

En annan felaktighet som Skolinspektionen uppmärksammat är att en del lärare sätter ett 

slutdatum för när eleven ska uppvisa de kunskaper som ska ligga till grund för betyget. Detta 

slutdatum ligger ofta före kursens slutdatum och detta är fel eftersom slutbetyget ska spegla 

hela kursen och inte vissa delar av den.   
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 Samma undersökning visade att det finns ett starkt samband mellan den grad av tillförlit 

eleverna känner inför betygssystem och den information de har fått om på vilka grunder 

betygen sätts. Skolinspektionen menar att det finns stora skillnader mellan hur olika lärare 

informerar om vilka kriterier det finns för de olika betygen. Samtidigt menar de att eleverna 

upffatar det som olika svårt eller lätt att få ett önskat betyg beroende på vilken lärare de har.  

 Skolinspektionen (2010c) pekar även på en del goda exempel när det gäller skolornas 

arbete för en likvärdig bedömning. De lyfter särskilt fram de samtal som förekommer inom 

lärarlagen på många olika skolor som en viktigt del i arbetet för främjandet av en 

likvärdigbetygssättning, till exempel så anser de att en medbedömare på de nationella proven 

ökar möjligheten för likvärdighet och detta är något som förekommer på flera av de 

granskade skolorna. Skolinspektionen påpekar även hur viktigt det är med att erbjuda lärarna 

fortbildning inom betyg och bedömning, vilket förekommer på en del av de granskade 

skolorna.  
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4. Metod 
 

 
I detta kapitel redogör vi för den metod vi använt oss av samt presenterar vår 

undersökningsgrupp. Vidare diskuterar vi våra avgränsningar och de fördelar som ett annat 

metodval hade kunna medföra.  

 

 

4.1. Val av metod 

Vi valde att undersöka attityden till betyg bland ungdomar med hjälp av en kvantitativ metod 

i form av en enkätstudie. Bryman (2002) definierar den kvantitativa metoden som en 

forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. 

Esaisson och Gilljam (2007) skriver att:  

 

…med kvantitativ menar vi att undersökningen baseras på likvärdiga 
och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att 
dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror. (Esaisson & 
Gilljam 2007: 223) 

 

Vidare skriver Esaisson och Gilljam (2007) att den kvantitativa metoden är ett mycket 

användbart verktyg när man vill undersöka förekomsten av kategorier inom undersökningen, 

till exempel om man vill undersöka hur pass frekventa vissa kategorier är i förhållande till 

andra kategorier. De skriver även att en av samhällsvetenskapens mest använda metoder för 

att samla in ett material är att fråga eller samtala med elever. Det finns olika sätt att fråga 

eleverna på och vi valde att göra detta genom att lämna ut och samla in enkäter via en så 

kallad respondentundersökning.  

 Respondentundersökning skiljer sig från informantundersökning i avseende på vilken syn 

man har på undersökningsgruppen. I den undersökningsmetod vi valde ser man 

undersökningsgruppen som bestående av olika undersökningsobjekt medan man inom en 

informantundersökning ser undersökningsgrupperna som vittnen till någon särskild händelse 

eller företeelse. I en respondentundersökning är det svarspersonerna och deras tankar som 

utgör studieobjektet. När man använder sig av denna typ av metod vill man undersöka vad 
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varje svarsperson tycker och tänker om det som undersökning avser att belysa och därför 

ställs samma frågor till samtliga deltagare i undersökningen (Esaisson & Gilljam 2007).  

 Vi valde en kvantitativ metod i form av en respondentundersökning genom en enkätstudie 

eftersom vår målsättning var att undersöka attityden bland ett så stort antal elever som 

möjligt. Vi ville ha en stor undersökningsgrupp eftersom det innebär större möjligheter att se 

om det finns några tydliga tendenser och rådande uppfattningar inom gruppen och därmed 

ökade det vår möjlighet att ge en bred bild över det som uppsatsen syftar till att undersöka.  

 

 

4.2. Enkätkonstruktion 

Utifrån våra frågeställningar och den tidigare forskningen formulerade vi en enkät (se bilaga 

1). Det första påståendet i enkäten, Jag uppfattar det som positivt att få betyg, är ett generellt 

påstående som vi valde att inleda med för att kunna se vad elevernas inställning till att få 

betyg var. Deras inställning till betygen ansåg vi var viktig att klargöra för att eventuellt 

kunna förklara varför svaren på senare påstående i enkäten ser ut som de gör. 

 Påstående 2-7 i enkäten utformade vi utifrån vår frågeställning: Hur ser eleverna på betyg i 

olika avseenden? Vi ville se elevernas syn på rättvisan och likvärdigheten i betygen mer 

övergripande, som i påstående 2, men även mer ingående, som i påstående 3-7, där vi bland 

annat lät eleverna förhålla sig till sina skolkamraters betyg och om betygen är rättvisa. 

Påstående 3, Alla lärare utgår från samma kriterier när de sätter betygen, behandlar 

begreppet likvärdighet, medan de andra av dessa påståenden behandlar begreppet rättvisa. I 

påstående 2 frågar vi eleverna huruvida betygen är rättvisa. Här valde vi begreppet rättvisa 

eftersom vi anser att det ligger närmare elevernas begreppsvärld, medan likvärdighet kan 

uppfattas som ett svårare ord för dem. Likväl menar vi att vår enkät mäter såväl elevernas 

uppfattning om betygens rättvisa som deras uppfattning om betygens likvärdighet. 

 För att få svar på vår frågeställning om vilken mån eleverna är medvetna i vad som krävs 

av dem för att få det önskade betyget, konstruerade vi påstående 8, där eleverna själva fick 

bedöma hur välinformerade de var om betygskriterierna. 

 Påstående 9-11 i enkäten utformades utifrån frågeställningen: Vilka faktorer menar 

eleverna påverkar vilket betyg de får i skolan? Vi gav eleverna tre påstående med tre olika 

faktorer som skulle kunna påverka betygssättningen. 

 Vid konstruerandet av vår enkät utgick vi från Esaiasson och Gilljam (2007). De menar att 

frågorna ska vara lättbegripliga, vilket medförde att vi försökte undvika ord och 
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formuleringar som vår undersökningsgrupp hade kunnat uppfatta som svåra och krångliga. Vi 

valde därför att använda ett enkelt och vardagligt språk, eftersom vi ville anpassa språket i 

vår enkät efter den svarsgrupp som enkäten riktade sig mot. Vi valde även att ha ett litet antal 

frågor eftersom en allt för omfattande enkät kunde få respondenten, i detta fallet en 

högstadieelev, att tappa intresset.  När vi formulerade svarsalternativen valde vi att inte 

erbjuda något vet-inte-svar eller mittenalternativ. Detta val motiverar vi med att vi ville 

uppmuntra eleverna till att ta ställning eftersom de då kunde tillföra mer till vår 

undersökning.  

 Vi valde att använda oss av en Likertskala (Bryman 2002) i vår enkät, eftersom det 

underlättade rangordningen av svaren, både för oss vid sammanställningen och för de elever 

som skulle svara på enkäten. Dessutom tror vi att eleverna har en vana av att svara på enkäter 

som använder Likertskalan, eftersom den är vanligt förekommande i de flesta enkäter. 

 

 

4.3. Genomförande 

Enkätundersökningen genomfördes under lektionstid. Innan vi delade ut enkäterna förklarade 

vi syftet med undersökningen samt erbjöd dem att ställa frågor om något var oklart, vilket ett 

minde antal elever gjorde. Vi berättade också att deras deltagande i undersökningen var 

frivilligt, sedan klargjorde vi även att samtliga elever var anonyma och att de insamlade 

enkäterna endast skulle användas i vår undersökning. 

 Efter insamlandet av enkäterna sammanställdes svarsfrekvenserna på enkätfrågorna (se 

bilaga 1) som innebar att vi kunde få en tydlig översikt över svaren. 

 

 

4.4. Urval 

Undersökningen genomfördes bland niondeklassare på en högstadieskola i en mindre 

kommun. Anledningen till att vi 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 och de har därmed större möjlighet att ta ställning till våra frågor 

än de yngre skolkamraterna. Att vi valde den skolan vi valde beror dels på praktiska skäl dels 

på att vi anser att den skolan har möjlighet att ge en relativt representativ bild av den svenska 

ungdomsgruppen. På den här skolan har de flesta elever svensk bakgrund men en betydande 

del av elevgruppen är av utländsk bakgrund. Eleverna kommer från olika sociala klasser med 
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en övervägande majoritet från arbetar- och medelklassen. Vi kan inte se att endast en viss 

grupp ungdomar skulle gå på denna skola och således anser vi att vår undersökningsgrupp är 

relativt representativ för ungdomsgruppen i sin helhet. Men vi är medvetna om att vår 

undersökningsgrupp är för liten för att kunna dra några generella slutsatser. Därför var inte 

vår målsättning att generalisera utan vi ville endast visa på tendenser som kan förekomma 

bland dagens ungdomar när det gäller deras attityder till betyg. 

 I vår undersökning har vi 75 elever, varav 54 är flickor och 21 är pojkar. Flickorna 

motsvarar då 72 procent av antalet elever, medan 28 procent av antalet elever är pojkar. 

Diagrammen är uppdelade i tre staplar; vad samtliga har svarat och vad flickorna respektive 

pojkarna har svarat. Vi har valt denna uppdelning för att belysa om det finns likheter eller 

skillnader i svaren mellan könen. 

 

 

4.5. Avgränsningar 

Eftersom vi valde en kvantitativ studie framför en kvalitativ syftar vår undersökning till att 

beskriva elevers attityder. Att förklara varför dessa attityder finns hade varit intressant men 

det faller utanför ramarna för denna studie. Vi valde även att begränsa oss till att undersöka 

det aktuella ämnet utifrån ett rättviseperspektiv. Attityder till betyg skulle även kunna 

undersökas utifrån termer av till exempel studiemotivation och uppförande, men på grund av 

tidsbrist har vi valt att begränsa oss till ett rättviseperspektiv. Vi har inte heller undersökt 

elevers attityder i relation till deras sociala klass. Det är mycket möjligt att elevernas attityder 

uppvisar skillnader som går att koppla till diverse sociala strukturer, men vår undersökning 

syftar inte till att belysa bakomliggande faktorer till de attityder som finns.  

 

 

4.6. Bortfall 

Enkäten delades ut till 75 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 vi inte anser att det kan ha 

påverkat utfallet i någon betydande utsträckning och därför har vi i vår resultatredovisning 

och analys valt att bortse från detta bortfall. 
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4.7. Metodkritik 

Om vi hade valt en kvalitativ studie framför en kvantitativ hade vi kunnat få en bild över de 

bakomliggande orsakerna till elevernas uppfattningar, vilket hade kunnat vara till en fördel 

vid jämförelsen med lärarnas attityder. Om vi valt att intervjua ett mindre antal elever hade vi 

kunnat fråga varför de tycker som de gör. Den metoden hade gett elever en större möjlighet 

att förklara sin ståndpunkt, samtidigt som den hade bidragit till att ge oss en djupare 

förståelse för de faktorer som kan påverka elevernas attityder till betyg. En intervjustudie 

hade även givit oss möjligheten att ställa följdfrågor angående sådant som vi hade funnit av 

intresse, vilket hade kunnat leda till en mer utförlig beskrivning av några elevers attityder 

samt till en förståelse av bakgrunden till deras attityd.    

 Den  kvalitativa metoden hade dock begränsat vår undersökningsgrupp till att innefatta ett 

mindre antal elever och således hade den ytterligare begränsat våra möjligheter att se rådande 

tendenser inom ungdomsgruppen. Vi motiverar att vi valde en kvantitativ metod framför en 

kvalitativ genom att hänvisa till vår ambition att kunna beskriva attityderna till betyg hos en 

så stor undersökningsgrupp som möjligt. Vi ville visa vilka tendenser som går att finna bland 

elever på en högstadieskola; detta hade vi inte kunnat visa om vi hade begränsat vår 

undersökningsgrupp till ett sådant litet antal elever som en kvalitativ studie hade krävt. Det 

går att genomföra en kvalitativ studie även med en större undersökningsgrupp, men vi såg 

inte det som en möjlighet inom den tidsram som fanns för vår undersökning.  

 Att vi valde att inte erbjuda något mittenalternativ eller vet-ej-svar på våra enkätfrågor kan 

i viss mån ha haft en negativ inverkan på vårt resultat. Risken, att eleverna endast kryssade 

för ett svar på måfå på de frågor som de eventuellt inte förstod eller inte brydde sig om, kan 

ha ökat till följd av vårt sätt att formulera svarsalternativen. Esaiasson och Gilljam (2007) 

skriver dock att forskning har visat att avsaknaden av ett vet-inte-svar inte påverkar 

validiteten eller reliabiliteten.  

 

 

4.8. Etiska överväganden 

I vårt arbete med denna undersökning har vi utgått från de forskningsetiska principer som 

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



  

26 
 

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. Vi anser 

att vi har tagit hänsyn till dessa krav genom att informera deltagarna om undersökningens 

syfte och genom att klargöra att deras medverkan är frivillig. Vidare har vårt 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).  
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5. Resultat och analys 

 

 
I detta kapitlet ska vi presentera resultatet från den enkätundersökning som vi genomfört, och 

analysera reusltatet. Resultatet presenteras med elva stapeldiagram som utgår ifrån svar på de 

olika enkätfrågorna (se bilaga 1 för enkäten). Resultatet presenteras med de relativa 

frekvenserna (se bilaga 1 för de absoluta frekvenserna). 

 Analysen kommer att bestå av att vi jämför vårt resultat med resultaten från lärarnas 

attitydundersökning och de undersökningar som skolmyndigheterna har gjort. 

 

 

5.1. Elevers attityder till betyg 

Nedan presenteras histogram över enkätsvar som behandlar frågeställningen hur eleverna ser 

på betyg i olika avseenden. Vidare presenteras här en jämförelse mellan våra enkätsvar och 

den tidigare forskningen.  

 

Diagram 1. Jag uppfattar det som positivt att få betyg. 
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Nästan samtliga elever ser det som positivt att få betyg. Över 90 procent av eleverna tycker 

att påståendet att de uppfattar det som positivt att få betyg stämmer bra eller ganska bra. 

 Det går inte att se några större könsmässiga skillnader i åsikterna, utan både flickor och 

pojkar uppfattar det som positivt att få betyg.  

 

Diagram 2. Betygen är rättvisa. 
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Ingen av eleverna att påståendet att betygen skulle vara rättvisa stämmer bra. Något mer än 

hälften anser att det stämmer ganska bra på påståendet att betygen är rättvisa. Den resterande 

halvan anser att det stämmer mindre bra respektive stämmer inte alls. 

 Det går även att se en stor skillnad mellan flickornas och pojkarnas syn på betygens 

rättvisa. Drygt 60 procent av flickorna tycker att det stämmer ganska bra på påståendet att 

betygen är rättvisa, medan bara 37,5 procent av pojkarna tycker detsamma. Var fjärde pojke 

upplever inte betygen som rättvisa alls, i motsats till flickorna där knappt en tiondel anser att 

betygen inte alls är rättvisa. 

 

Diagram 3. Alla lärare utgår från samma kriterier när de sätter betygen. 
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Två av tre elever ställer sig kritisk till att alla lärare utgår från samma kriterier när de sätter 

betygen. Både pojkarna och flickorna är kritiska, så det finns inga skillnader mellan könen. 

 

Diagram 4. Jag har fått högre betyg än vad jag förtjänar. 
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Nästan samtliga av eleverna anser sig inte ha fått högre betyg än vad de har förtjänat. 

 En marginell skillnad finns mellan könen då pojkarna genom sina svar starkare visar att de 

anser sig inte fått oförtjänt höga betyg. 

 

Diagram 5. Jag har fått lägre betyg än vad jag förtjänar .  
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Sju av tio eleverna anser att påståendet att de fått lägre betyg än vad de förtjänar stämmer bra 

eller stämmer ganska bra.  

 Pojkarna anser, i högre grad än flickorna, att de har fått lägre betyg än vad de förtjänar. 

Över 60 procent av flickorna tycker att de har fått lägre betyg än vad de förtjänar, medan 

motsvarande drygt 85 procent av pojkarna har svarat samma. 
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Diagram 6. Någon av mina skolkamrater har fått högre betyg än vad han/hon förtjänar. 
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Knappt tre av fyra uppfattar att någon av deras skolkamrater har fått högre betyg än vad 

han/hon förtjänar. 

 En marginell skillnad mellan könen finns då pojkarna i högre grad anser att någon av deras 

skolkamrater har fått högre betyg än vad han/hon förtjänar. 

 

Diagram 7. Någon av mina skolkamrater har fått lägre betyg än vad han/hon förtjänar.  
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Knappt 60 procent uppger att någon av deras skolkamrater har fått lägre betyg än vad 

han/hon förtjänar. 

 Eftersom vår studie bestod av ett ganska litet antal elever kan vi inte dra några säkra 

slutsatser utifrån våra resultat. Det förekommer dock en marginell skillnad mellan könen. 

Över 60 procent av flickorna anser att någon av deras skolkamrater har fått lägre betyg än vad 

han/hon förtjänar, i förhållande till hälften av pojkarna som svarar samma. 
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Diagram 8. Jag vet vad som krävs av mig för att jag ska få det betyg jag önskar. 
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Två av tre eleverna svarade att påståendet att de vet vad som krävs av dem för att de ska få 

det önskade betyget stämmer bra eller ganska bra. 

 

 

5.1.1. Analys 

En majoritet av eleverna i vår undersökning var positiva till betygen. Törnvall (2002) skriver 

att en majoritet av de elever som hon intervjuade menade att inlärningen ökade i och med 

betygen och att de skulle bli för slöa ifall det inte fanns några bedömningstillfällen.  

 Ingen av de tillfrågade eleverna ansåg att påståendet om att betygen är rättvisa stämmer 

bra medan en knapp majoritet ansåg att det stämde ganska bra. Trots att eleverna i vår 

undersökning var tämligen tveksamma till betygens rättvisa ansåg de det alltså som positivt 

att få betyg. Eleverna i Törnvalls (2002) studie uppfattade det som väldigt viktigt att betygen 

var rättvisa.  

 Vår undersökning visade att något mer än hälften av eleverna ansåg att betygen var 

rättvisa. Skolverkets (2004b) undersökning visade i sin attitydsundersökning att hela 74 

procent av eleverna delade samma åsikt. Vidare visade vår undersökning att flickor var mer 

positiva än pojkar till betygens rättvisa; i Skolverkets undersökning var förhållandet mellan 

könen det motsatta. Att vårt resultat skiljer sig från det som Skolverket har presenterat kan 

bland annat bero på skillnader i omfattningen av elever.   

 Selghed (2006) menar att många lärare uppfattar det svårt och ibland omöjligt att sätta 

rättvisa betyg men enligt en undersökning från Skolverket (2004b) ansåg hela 85 procent av 

de tillfrågade lärarna att de lyckas sätta rättvisa betyg. Om vi utgår från Skolverkets resultat 

kan vi se en skillnad mellan lärarnas attityder och attityderna bland våra intervjuade elever. 

Lärarna anser nämligen i större grad än eleverna i vår undersökning att betygen är rättvisa.

 Skolmyndigheterna delar dock elevernas tvivel om huruvida betygen är rättvisa. 
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Skolverket (2009) menar bland annat att skillnader mellan betygssättning och resultat på 

nationella proven indikera att betygen inte är rättvisa. Även Skolinspektionen (2010a) har 

uppmärksammat att det förekommer brister i förmågan att sätta rättvisa betyg eftersom de 

olika lärarna ibland utgår från olika kriterier.   

  Vi frågade eleverna i vår undersökning huruvida de eller någon av deras klasskamrater 

fått högre eller lägre betyg än vad de förtjänar. Detta frågade vi eftersom vi ansåg det vara 

intressanta att undersöka vad eleverna anser om betygens rättvisa dels utifrån deras egna 

betyg dels utifrån en jämförelse med sina klasskamraters. Nästan samtliga av eleverna ansåg 

att de inte fått högre betyg än vad de förtjänar medan en majoritet anser att de fått lägre betyg 

än vad de förtjänar. Samtidigt är det 75 procent av eleverna som anser att någon av deras 

klasskamrater fått högre betyg än vad de förtjänar medan knappt 60 procent ansåg att deras 

klasskamrater fått längre betyg av vad de förtjänar.  

 När vi jämför resultat från påståendet om betygen är rättvisa med resultatet från påståendet 

om de själva har fått lägre betyg än vad de förtjänar ser vi att det är fler som anser sig ha fått 

för låga betyg än vad det är elever som anser att betygen inte är rättvisa. Denna skillnad kan 

bland annat bero på att eleverna ändrar sitt tänkesätt mellan den mer generella frågan om 

betygens rättvisa och frågan som behandlar deras egna betyg.  En annan tänkbar förklaring 

kan vara att faktorer som avundsjuka får en viss inverkan på resultat när eleverna ombeds att 

göra ett slags jämförelse mellan sig själva och sina klasskamrater.  

 Lärarna i Selgheds (2006) trodde att eleverna uppfattade betygen som orättvisa när de 

jämförde sina betyg med sina klasskamraters. Lärarna i denna studie menade även att 

eleverna ibland utgör en naturlig referensgrupp och fungerar som den måttstock som 

betygskriterierna egentligen ska utgöra.  

 Resultat från våra enkätfrågor angående elevers syn på betygens rättvisa när de ombads att 

jämföra stämmer väl överens med den uppfattning lärarna i den tidigare forskningen hade 

angående elevernas syn. Lärarna i den tidigare forskningen menade även att betygen riskerar 

att bli orättvisa eftersom de ibland jämför eleverna med varandra och inte med 

betygskriterierna.  

 Två tredjedelar av eleverna var kritiska till påståendet om att alla lärare utgår från samma 

kriterier när de sätter betyg. Skolverket (2009) har genom sina undersökningar kommit till 

slutsatsen att lärarna inte utgår från samma kriterier när de sätter sina betyg. Lärarna i 

Selgheds (2006) studie påpekade svårigheterna med att betygskriterierna är öppna för 

tolkning och menade att det minskade möjligheterna att sätta rättvisa betyg. Även  

Skolinspektionen (2010b) menar att det betyg en elev får är kopplat till den lärare eleven har.  
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 Eleverna i vår undersökning delar således den åsikt som lärare har uttryckt i tidigare 

forskning och de slutsatser som skolmyndigheterna drar angående frågan om lärarna utgår 

från samma kriterier när de sätter betyg.  

 Två tredjedelar av eleverna ansåg att de vet vad som krävs av dem för att få det betyg som 

de förtjänar. Lärarna i Selgheds (2006) studie menade att det är viktigt att de krav som ställs 

framstår som tydliga för eleverna, och många lärare hade som ambition att informera 

eleverna om dessa krav. Lärarna på den skola där vi genomförde vår enkätundersökning tycks 

ha lyckats med att informera eleverna om detta eftersom en majoritet av dem som vi 

tillfrågade ansåg att de visste vad som krävdes av dem. Dock kan vi inte dra några säkra 

slutsatser, eftersom vi inte vet om eleverna faktiskt vet vad som krävs av dem eller om de 

bara tror sig veta vad som krävs av dem. 

 Eleverna ansåg det som positivt att få betyg samtidigt som de ansåg att de visste vad som 

krävdes av dem. Skolinspektionen (2010c) menar att det finns ett starkt samband mellan den 

grad av tillförlit eleverna känner inför betygsystemet och den information de har fått om 

betygskriterierna. Att de tillfrågade eleverna var positivt inställda till betygen kan bero på 

flera olika faktorer men att de har en medvetenhet om vad som förväntas av dem är en 

tänkbar förklaring till den positiva attityd som finns inom den undersökta elevgruppen. 

 

 

5.2. Faktorer som påverkar betygssättningen 

Här presenteras de enkätsvar som behandlar frågeställningen om vilka faktorer som eleverna 

anser påverka betygssättningen. Vidare presenteras här en jämförelse mellan våra enkätsvar 

och den tidigare forskningen.  

 

Diagram 9. Det är de elever som pluggar mest som får högst betyg. 
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Nästan två av tre elever tycker att de elever som pluggar mest får högst betyg. 



  

34 
 

 Pojkarna är mer positiva till påståendet att elever som pluggar mest får högst betyg. Mer 

än åtta av tio pojkar svarar på påståendet att det stämmer bra eller ganska bra. Flickornas 

åsikter om påståendet är delade. Drygt 56 procent av flickorna är positiva, medan de 

resterande är kritiska. 

 

Diagram 10. Det är de elever som kan mest som får högst betyg. 
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88 procent av alla elever svarar att påståendet att de elever som kan mest får högst betyg 

stämmer bra eller ganska bra.  

 Det finns en mindre skillnad mellan könen. Tre av fyra flickor och nästan alla pojkarn 

svarar att de är positiva påståendet att de elever som kan mest är de som får högst betyg. 

 

Diagram 11. Det är de elever som är trevligast mot lärarna som får högst betyg.  
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Drygt sex av tio elever anser att de elever som är trevligast mot lärarna är de som får högst 

betyg. Endast tre procent av eleverna anser att detta påstående inte stämmer alls. Det var 

ingen av de tillfrågade pojkarna som ansåg att påståendet inte stämde alls. 
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5.2.1. Analys 

En majoritet av eleverna i vår studie ansåg att det var de elever som pluggade mest som fick 

högst betyg, och de ansåg även att det var de elever som kunde mest som fick högst betyg. 

Denna åsikt kan anses stämma överens med åsikten bland de elever som i Tsagalidis (2005) 

studie la stor vikt vid proven och menade att de var tvungna att klara alla prov för att få 

godkänt på kursen. Denna åsikt stämmer dock inte överens med den åsikt som uttrycktes hos 

en del av lärarna i Selghelds (2006) studie. Några av lärarna i denna studie menade att de 

satte sina betyg utifrån ett fördelningstänkande, vilket riskera leda till att eleverna inte få det 

betyg de förtjänar utan istället för ett betyg som är anpassat till den önskvärda spridningen.  

 Skolverket (2009) konstaterade att det finns en stor skillnad mellan slutbetyg och betyg på 

de nationella proven och som tänkbar förklaring angav de att eleverna får betyg som de inte 

förtjänar eller att lärarna betygsätter utifrån andra grunder än kursplanens mål och kriterier 

 Utifrån en jämförelse mellan eleverna i vår undersökning och den tidigare forskningen kan 

vi se tendenser till att eleverna har en övertro på att det är deras kunskaper som betygssätts 

eftersom både lärare i andra studier samt skolmyndigheterna uttryckt skepsis mot att eleverna 

alltid får det betyg de förtjänar.  

 Att en majoritet av eleverna i vår undersökning menar att det är de elever som är trevligast 

mot lärarna som får högst betyg, kan tolkas som att dessa elever delar den uppfattning som 

utrycktes av eleverna i Tsagalidis och skolmyndigheternas undersökningar om att lärarna 

betygsätter deras uppförande.     

 Tsagalidis (2005) studie visade att eleverna ansåg det som något negativt att diskutera med 

lärarna eftersom de menade att det var samma sak som att försöka ställa sig in hos lärarna. I 

samma studie och i den enkätstudie som genomfördes av Skolinspektionen (2010c) menade 

eleverna att lärarna ofta tog hänsyn till deras uppförande bland annat genom att lägga stor 

vikt vid elevernas förmåga att passa tider. Enligt Skolverkets (2001) forskningsresultat 

kopplade eleverna ofta samman dåliga betyg med en dålig relation med den aktuella läraren.  

 Tsagalidis (2004) undersökte även lärarnas syn på betygssättning och visade att lärarnas 

ofta uppskattade elever med en kommunikativ förmåga och att de eftersträvade en individuell 

kontakt genom samtal med eleverna. Korp (2003) menar att lärarna ofta låter sina egna 

åsikter om eleverna påverka betygssättning trots att det bara är deras ämneskunskaper ska 

bedömas och Skolinspektionen (2010b) menar att bedömningen av elevers kunskaper är 

kopplat till vilken lärare eleven har.  
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 När vi jämföra resultatet från vår enkätstudie om den påverkan elevernas uppförande har 

på betygssättningen med den tidigare forskningen, kan vi inte se att det  föreligger någon 

större skillnad mellan attityden bland eleverna i vår undersökning och de attityder som lärare 

har enligt den tidigare forskning, när det handlar om vad som betygssätt. Både eleverna i vår 

undersökning och lärarna i tidigare undersökningar håller med om att elevernas uppförande är 

en faktor vid betygssättning.  

 Eleverna i vår undersökning delar den uppfattning som presenterats genom 

Skolinspektionens undersökningar. Granskningar genomförda av Skolinspektionen visar att 

elevernas uppförande och lärarnas åsikter om eleverna har en betydelse vid betygssättning.  

 Eftersom vår studie bestod av ett mindre antal elever kan vi inte dra några generella 

slutsatser utifrån resultat. En faktor som minskar vår möjlighet till att dra slutsatser ytterligare 

är att en majoritet av eleverna höll med om samtliga tre påstående om vad som betygsätts. De 

elever som svarade på vår enkätstudie tyckte att det var de elever som kunde mest som fick 

högst betyg samtidigt som de ansåg att det var de som var trevligast mot läraren som fick 

högst betyg. En möjlig förklaring till elevernas svar kan vara att de uppfattar att de elever 

som kan mest även är de elever som är trevligast mot läraren; utifrån ramarna för denna 

studie kan vi dock inte konstatera att detta är förhållande som de facto råder.  
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6. Avslutning 
 
 
 

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

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

 

 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka elevers attityder till betyg utifrån ett 

rättviseperspektiv. Vi ville även jämföra deras attityder med det den tidigare forskningen har 

visat om lärarnas attityder och med de slutsatser skolmyndigheterna har dragit angående en 

rättvis betygssättning. För att undersöka detta ställde vi oss två frågor: Hur ser eleverna på 

betyg i olika avseenden? Vilka faktorer menar eleverna påverkar vilket betyg de får i skolan? 

 Lärare, elever och allmänheten är alla överens om att likvärdiga betyg är viktigt, vilket 

även är inskrivet i skolans styrdokument. Skolverket (2009) lyfter fram tre anledningar till 

varför likvärdiga betyg är viktiga: det påverkar ansökan till skolor, det påverkar ansökan till 

jobb och det är små eller obefintliga möjligheter att överklaga det satta betyget. 

 Vår undersökning visar att en majoritet av eleverna är positiva till betyg, men de är 

samtidigt tveksamma till betygens rättvisa. Det går även att se i vår undersökning att eleverna 

är mer negativa till betygens rättvisa när de ser på betygen utifrån sina egna betyg. Nästan 

samtliga elever ansåg att de inte fått högre betyg än vad de förtjänade medan en majoritet 

tyckte att de någon gång har fått lägre betyg än vad de förtjänade. Även när de tillfrågade 

eleverna fick frågan om sina klasskamraters betyg uppvisas en skepticism mot betygens 

rättvisa. Tre av fyra elever ansåg att att någon av deras klasskamrater har fått högre betyg än 

vad de förtjänar medan knappt sex av tio tycker att deras klasskamrater har fått lägre betyg än 

vad de förtjänar. 

 Resultatet visade att eleverna tyckte att betygen var mer rättvisa än vad skolmyndigheterna 

genom sin forskning har kommit fram till att de är. Dock var eleverna mindre positiva till 

betygens rättvisa än vad lärarna i Selgheds undersökning var. 

 Två av tre elever i vår enkätundersökning ansåg att de vet vad som krävs av dem för att få 

det betyg som de önskar. Det bör betonas att undersökningen endast visar vad eleverna anser, 
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och inte vad de faktiskt vet vad som krävs av dem för få det betyg som de önskar. 

Skolinspektionen (2010c) visar på att det finns ett starkt samband mellan den grad av tillförlit 

eleverna känner inför betygsystemet och den information de har fått om betygskriterierna. I 

förhållande till Skolinspektionens slutsatser kan vi se en indikation på att detta samband även 

råder på den skola som vi har undersökt. 

 Eleverna ansåg även att det ibland är andra faktorer än deras kunskaper som påverkar 

betygssättningen; detta är en uppfattning som delas av både lärare och skolmyndigheter i den 

tidigare forskningen. 

 Trots att de tillfrågade eleverna visade att de var kritiska till rättvisan i betygen och att de 

anser att andra faktorer än deras kunskaper påverkar betygssättningen, så svarade nästan 

samtliga att de uppfattar betyg som något positivt. Det kan finnas olika förklaringar till detta 

resultat, men det som är intressant att fråga sig är om eleverna ser andra positiva effekter av 

betyget. Rimligtvis borde ett ifrågasättande av betygets rättvisa leda till en negativ syn på 

betyget, vilket inte är fallet här. Men oavsett vilka andra positiva effekter som eleverna 

upplever med betyget bör elevernas skeptiska inställning till rättvisan i betygen tas på allvar, 

eftersom den verifieras av skolmyndigheternas slutsatser vid olika undersökningar av den 

svenska skolan. 

 En viss brist i betygssättningen från lärarnas sida framkommer i Selgheds (2006) 

undersökning. Han pekar på att det inte alltid är elevernas prestationer som användes som 

måttstock vid betygssättning utan att det ibland var den önskvärda spridningen i klassen som 

lät utgöra grund för det betyget läraren satte. Även Korp (2003) påvisar att lärare ibland 

misslyckas att göra en objektiv bedömning och istället låter deras personliga åsikter om 

eleven färga bedömningen. 

 Betygens rättvisa är viktigt för acceptansen av betygen. Om man inte kan säkerställa 

rättvisan i betygen blir det svårare att försvara betygens existens med tanke på de 

konsekvenser som betygen har för den enskilde individen, och vilken betydelse det kan få för 

samhället som stort. Korp (2006) menar att anonyma prov skulle kunna vara en betydande del 

i lösningen av problemet.  

 Enligt Skolverkets (2004b) undersökning om attityder till skolan anser 85 procent av 

lärarna att de lyckas sätta rättvisa betyg. Om man ser till Skolverkets (2009) andra 

undersökning, som visade att det fanns stora skillnader mellan elevernas kursbetyg och 

elevernas resultat på de nationella proven, så kan man tolka det som att lärarna har en övertro 

till sin objektivitet. Men viktigt att ha i åtanke är att nationella prov bara är vägledande i 

bedömningen, vilket betyder att det som eleven presterade på det eventuella provtillfället 
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möjligtvis inte behöver vara representativt för honom eller henne. Läraren har ju möjlighet att 

göra en mer allsidig bedömning av elevens kunskaper. Dock rättfärdigar detta inte alla fall 

där elevernas slutbetyg har varit högre än resultatet från det nationella provet, eftersom det 

nationella provet ska vara just vägledande och ska visa på ett ungefär var eleven ligger 

kunskapsmässigt i förhållande till betygskriterierna. Enskilda fall kan vara missvisande, men 

ser man till helheten ska det vara representativt för elevernas kunskaper, och som Skolverkets 

(2009) undersökning visade så brister detta eftersom det förekommer stora skillnader mellan 

elevernas kursbetyg och elevernas resultat på de nationella proven. 

 Vår undersökning visade att eleverna själva uppfattar det som att de oftare fått lägre betyg 

än vad de förtjänar, än högre betyg. Frågan man kan ställa sig är om detta verkligen är fallet, 

eller om det är så att eleverna missbedömer sina kunskaper? På frågan om eleverna vet vad 

som krävs av dem för att få det betyg de önskar ställde två av tre elever sig positiva, och 

menade att de vet vad som krävs av dem. Det framgår inte i denna undersökning om eleverna 

faktiskt vet vad som krävs av dem. Vi kan däremot se att en stark majoritet av eleverna anser 

sig veta vad som krävs. 

 Överlag var det inga stora skillnader mellan könen gällande elevernas attityder till betyg 

och bedömning. Men vi kunde se i vår undersökning att flickor var mer positiva än pojkar till 

betygens rättvisa; i Skolverkets (2004b) undersökning var förhållandet mellan könen det 

motsatta. Att vårt resultat skiljer sig från det som Skolverket har presenterat kan bland annat 

bero på skillnader i omfattningen av elever. Det kan ses som konstigt att det visar sig i 

Skolverkets undersökning att pojkar som grupp är mer positiva till betygens rättvisa, trots att 

de får lägre betyg än flickor. Det förväntade är det motsatta, att den grupp som får lägre betyg 

borde vara mer kritisk till rättvisan i betygen. Eleverna i vår undersökning svarade mer i 

enhetligt med det förväntade, då 37,5 % av pojkarna tyckte att det stämmer ganska bra på 

påståendet att betygen är rättvisa, medan 60 % av flickorna tyckte detsamma. 

 Skolans betyg är ett ämne som ständigt är uppe till diskussion, inte minst nu när en ny 

betygskala ska träda i kraft höstterminen 2011. Betygen ändras hela tiden efter samtidens 

värderingar och efter nya vetenskapliga upptäckter som görs. Om den nya betygsskalan, de 

nya betygskriterierna och den nya skollagen kommer att generera en mer positiv inställning 

till rättvisan i betygen och bedömningen återstår att se. 
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6.2. Förslag till fortsatt forskning 

I vår undersökning såg vi vissa skillnader i attityden till betyg och bedömning mellan könen. 

Ett perspektiv till vidare forskning skulle kunna vara att säkerställa om det föreligger en 

skillnad i attityd till betyg och bedömning mellan könen, och även undersöka i så fall varför 

denna skillnad finns. 

 En annan intressant ingång till vidare forskning skulle vara att undersöka i vilken grad 

eleverna faktiskt vet vad som krävs av dem för att få det betyg som de önskar, och hur detta 

påverkar deras syn på betygets rättvisa. 
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Bilaga 1 

Enkät – Betyg och bedömning utifrån elevernas uppfattning 

 
Jag som fyller i enkäten är:  
 
Flicka 

Pojke 

 

Ringa in det svarsalternativ som passar bäst överens med din åsikt.  

 

1. Jag uppfattar det som positivt att få betyg.  

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 32 svar 39 svar 3 svar 1 svar 

Flickor 24 svar 28 svar 2 svar 0 svar 

Pojkar 8 svar 11 svar 1 svar 1 svar 

 

2. Betygen är rättvisa. 

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 0 svar 40 svar 24 svar 11 svar 

Flickor 0 svar 32 svar 16 svar 6 svar 

Pojkar 0 svar 8 svar 8 svar 5 svar 

 

3. Alla lärare utgår från samma kriterier när de sätter betygen. 

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 4 svar 20 svar 37 svar 13 svar 

Flickor 2 svar 16 svar 27 svar 9 svar 

Pojkar 2 svar 4 svar 10 svar 4 svar 

 

4. Jag har fått högre betyg än vad jag förtjänar. 

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 0 svar 6 svar 32 svar 37 svar 

Flickor 0 svar 6 svar 22 svar 26 svar 

Pojkar 0 svar 0 svar 10 svar 11 svar 
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5. Jag har fått lägre betyg än vad jag förtjänar.  

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 16 svar 37 svar 17 svar 5 svar 

Flickor 12 svar 23 svar 15 svar 4 svar 

Pojkar 4 svar 14 svar 2 svar 1 svar 

 

6. Någon av mina skolkamrater har fått högre betyg än vad han/hon förtjänar. 

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 22 svar 34 svar 16 svar 2 svar 

Flickor 15 svar 24 svar 12 svar 2 svar 

Pojkar 7 svar 10 svar 4 svar 0 svar 

 

7. Någon av mina skolkamrater har fått lägre betyg än vad han/hon förtjänar.  

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 13 svar 31 svar 24 svar 6 svar 

Flickor 9 svar 25 svar 15 svar 4 svar 

Pojkar 4 svar 6 svar 9 svar 2 svar 

 

8. Jag vet vad som krävs av mig för att jag ska få det betyg jag önskar. 

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 17 svar 41 svar 16 svar 1 svar 

Flickor 13 svar 30 svar 10 svar 1 svar 

Pojkar 4 svar 11 svar 6 svar 0 svar 

 

9. Det är de elever som pluggar mest som får högst betyg. 

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 15 svar 34 svar 23 svar 3 svar 

Flickor 9 svar 23 svar 20 svar 2 svar 

Pojkar 6 svar 11 svar 3 svar 1 svar 
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10. Det är de elever som kan mest som får högst betyg. 

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 24 svar 42 svar 8 svar 1 svar 

Flickor 18 svar 28 svar 7 svar 1 svar 

Pojkar 6 svar 14 svar 1 svar 0 svar 

 

11. Det är de elever som är trevligast mot lärarna som får högst betyg.  

 

 Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls 

Samtliga 37 svar 37 svar 27 svar 2 svar 

Flickor 27 svar 27 svar 20 svar 2 svar 

Pojkar 10 svar 10 svar 7 svar 0 svar 

 

 

Tack för din hjälp! 


