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Abstract 

 

During my last term of teacher training the syllaby content, among other subjects, have been 

focused on school grades. Commonly the debate concerning school grades reflect the opinions 

of party politicians. The purpose of my research is to enhance the perspective of pupils´ 

opinions in this same debate. This very purpose brought on my main issue concerning the idea 

about grades among upper secondary school pupils. In order to investigate this issue I have 

formulated questions, put to upper secondary pupils, about the apprehension of fairness or 

justice in school grades, their opinion about the presence of school grades and their personal 

experience of them. The research method choosen to answer my questions was interview. 

Upper secondary pupils in a community of southern Sweden were interviewed. 

The answers were analysed and structured according to the ad-hoc method, indicating that I 

tried to reveal patterns among the expressions given by the pupils.   

The findings from my study imply that a majority of the students interviewed do consider 

grades to be unfair. They do think though that grades are needed as a means of selection for 

higher education as well as employment and that grades do inform about the level of 

achievement of the pupils. Several pupils in my study advocate an increased number of grade 

levels to promote more justice in the use of school grades. Some pupils think that grades are 

bad because they use to compare themselves to other schoolmates, a behaviour that tends to 

lower their ego. The negative feelings that may be accomplished by low grades tend to make 

some pupils give up school. Other students find grades motivating and grades make them 

study more earnestly. These answers do reveal the complexity in the issue of school grades. 

Upper secondary pupils do hold positive as well as negative attitudes towards school grades. 
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Sammanfattning 

 

Under min sista termin på lärarprogrammet har fokus bland annat legat på betyg. Vanligtvis är 

det politikers syn på betyg som framkommer i betygsdebatten. Syftet med min undersökning 

är att lyfta fram elevperspektivet i betygsdebatten. Detta ledde fram till min huvudfråga om 

vilken syn gymnasieelever har på betyg. För att få reda på detta ställde jag delfrågor om 

betygens rättvisa, betygens existens och upplevelsen av betyg. Metoden jag använde för att 

besvara frågorna var intervjuer med gymnasieelever på Karlbergsgymnasiet i Åmål. 

Resultatet av intervjuerna sammanställdes genom ad hoc-metoden, vilket innebar att jag 

försökte finna mönster i elevernas svar. 

 

Det jag kom fram till i min undersökning är att majoriteten av gymnasieeleverna tycker att 

betygen inte är rättvisa. Men de anser att betyg behövs eftersom de fungerar som 

urvalsinstrument till högre studier och jobb och ger information om hur eleven ligger till. 

Flera elever vill ha fler betygssteg, för att betygen ska bli mer rättvisa. Vissa elever tycker 

betyg är dåligt för att de jämför sig med andra och får dåligt självförtroende av det. De 

negativa känslorna som ett dåligt betyg kan frambringa gör att vissa elever ger upp 

skolarbetet. Men andra elever motiveras av betyg och studerar mer på grund av dem. Detta 

visar på komplexiteten i fenomenet betyg. Gymnasieeleverna har både en positiv och negativ 

syn på betyg. 

 

 

Nyckelord: Betyg, Gymnasieelever, Ad hoc-metoden, Rättvisa 
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1. Inledning 

Under min sista termin på lärarutbildningen på Karlstads universitet, har bland annat betyg 

varit i fokus. Under min slutpraktik på Karlbergsgymnasiet i Åmål fick jag sätta betyg på 

elever efter ett arbetsmoment. Jag tycker det är intressant med betyg eftersom de är så viktiga 

för eleven. Betygen är en stor del av skolvärlden då betyg sätts efter varje avslutad kurs på 

gymnasiet. Betygsreformen GY-07 som skulle innebära ämnesbetyg istället för kursbetyg på 

gymnasiet, skrotades i höstas (2006) av den nya regeringen (alliansen). Men det är troligt att 

ämnesbetyg införs vid kommande betygsreform. Skrotandet av GY-07 har inte fått så mycket 

uppmärksamhet i media, däremot har alliansens förslag om betyg från årskurs 6 fått mycket 

medial uppmärksamhet. Detta har lett till att betygsdebatten intensifierats. Alliansen vill ha ett 

betygssystem med fler steg medan Vänsterpartiet vill ha en betygsfri skola. I debatten om 

betyg är det oftast politikers åsikter som kommer fram, jag tycker det är av intresse att veta 

vad elever tycker om betyg. Det finns litteratur som behandlar elevers syn på betyg, men det 

finns inte någon vetskap om elevers syn på betyg just nu på Karlbergsgymnasiet i Åmål.  

 

1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet gick skolan igenom förändringar, bland annat kommunaliserades skolan och 

den gick från regelstyrning till målstyrning. Betygen förändrades också under denna period. 

Skolan gick från ett grupprelaterat betygssystem till ett målrelaterat betygssystem (infördes 

1994 på gymnasiet). I det relativa betygssystemet fördelades sifferbetygen 1-5 inom en viss 

given grupp. Betyget gav information om hur eleven klarat sig i förhållande till andra elever. 

7 % av eleverna fick betyget 1, 24 % en 2:a, 38 % en 3:a, 24 % en 4:a och 7 % en 5:a. I det 

målrelaterade (kunskapsrelaterade) betygssystemet betygssätts eleven efter hur väl den 

uppfyllt de mål och kriterier som fastlagts för kursen. Detta innebär att det i princip är möjligt 

för alla elever att uppnå det högsta betyget. På gymnasiet finns betygen Icke godkänd (IG), 

Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG). Betygskriterierna 

beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för respektive betyg och definierar 

de kvaliteter i måluppfyllelsen som ger olika betyg. Målen anger vad eleven skall kunna, 

medan kriterierna används för att bedöma de kvaliteter eleverna visar (Gallegos & Nord, 

2006) (Egidius, 1992). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att lyfta fram elevperspektivet i betygsdebatten. Det är 

intressant att se vad elever på en gymnasieskola på en liten ort tycker om betyg just nu. Detta 

är exempelvis av intresse för blivande lärare. 
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2. Litteraturgenomgång 

Ett arbete som handlar om elevers syn på betyg är Gallegos Jr. och Nords C-uppsats i 

pedagogik, ”Elevers känslor och tankar om betyg i år 9”. De kommer fram till att betyg 

påverkar elever på en rad olika sätt, både på ett positivt och negativt sätt. Vissa elever känner 

stress eller press, andra blir motiverade och vissa blir glada eller nedstämda när de får betyg. 

Oavsett vilken känsla som eleverna har är en sak säkert, betyg påverkar dem på ett eller annat 

sätt. De faktorer som bestämmer elevens känsla för betyg kan vara många. Det kan till 

exempel vara elevens förväntningar och krav på sig själv eller från andra, det faktiska 

resultatet och betyget, eller hur bra eller dåligt betyg eleven fått i jämförelse med sina 

klasskamrater. Vissa elever vill slippa betygen men å andra sidan tycker de att betyg ändå 

behövs som urvalsinstrument inför fortsatta studier. Många elever i undersökningen vill inte 

ha, eller är tveksamma till en betygsfri skola. Gallegos och Nord menar att detta troligtvis 

beror på att många av eleverna ser en betygsfri skola som något orealistiskt och ouppnåbart. 

Deras undersökning visar också på att betygen kan bli ett slags personomdöme, där eleven 

inte bara bedöms för vad hon/han presterat utan även för hur hon/han är som person. När 

eleverna känner att det är deras personlighet som bedöms och inte deras ”faktiska” prestation 

påverkar detta deras självförtroende negativt. Undersökningen visar att majoriteten av 

eleverna får ett sämre självförtroende av betyg de inte är nöjda med. Vidare tar författarna upp 

att elever uppfattar betygssättningen som orättvis eftersom den är beroende av vilken lärare 

man har och vilken skola man går i. Författarna tror inte att det är möjligt för en lärare att vara 

fullkomligt objektiv och rättvis i alla sina bedömningar (Gallegos & Nord, 2006). 

 

Ett annat arbete värt att nämna är Kullanders och Janssons examensarbete ”Skolbetygens roll 

i den sociala reproduktionen. Gymnasieelevers upplevelser av betyg och livschanser”. 

Undersökningen visar att skillnaden mellan hur elever från studieovana hemmiljöer och 

elever från studievana hemmiljöer upplever att de påverkas av betyg är avsevärd. Kullander 

och Jansson förklarar detta med att betyg inte innebär höjd status hos elever från studieovana 

hemmiljöer och därför inte är speciellt eftertraktade. Det innebär att betygen för elever från 

studieovana hemmiljöer inte direkt påverkar deras självbild till skillnad mot elever från 

studievana hemmiljöer. I uppsatsen framgår att skolan är utformad på ett sätt som gynnar barn 

från studievana hemmiljöer. De som har tillgång till såväl kulturellt, socialt och ekonomiskt 

kapital har ett försprång gentemot de som inte har kapitalen. Författarna menar att betygen är 

att betrakta som en sorts symboliskt våld när de leder till dåligt självförtroende och 

bibehållandet av samhälleliga maktstrukturer. I den dolda läroplanen anpassas individer till ett 

samhälle byggt på konkurrens. I en sådan skola och ett sådant samhälle fungerar betygen som 
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ett verktyg för sortering och gallring (Kullander & Jansson, 2005). Vad som här menas med 

den dolda läroplanen är de krav som skolsituationen ställer på eleverna. Sådana krav är 

oundvikliga. Exempel på krav är kravet att vara uppmärksam, kravet att kunna vänta, kravet 

att kontrollera sig motoriskt och verbalt och kravet att underordna sig lärarens osynliga 

auktoritet. Den dolda läroplanens krav är direkt förbundna med undervisningens ramar (tid, 

moment som ska genomgås, undervisningslokaler, antal elever, undervisningsgruppens 

sammansättning) och hur skolan som institution fungerar. Indirekt är den dolda läroplanens 

krav förbundna med skolans samhälleliga funktioner, att sortera eleverna och förbereda dem 

för livet som lönearbetare och samhällsmedborgare (Broady, 1998). 

 

Kullander och Jansson skriver att elever kan hamna i en god cirkel eller i en ond cirkel. Den 

goda cirkeln innebär att eleven genom bra betyg får veta att hon/han duger. Dessa positiva 

signaler förstärker elevens självbild och bidrar till en bra självbild, medan negativa 

bedömningar i form av dåliga betyg, ger eleven signaler om att hon/han inte duger, vilket 

leder till sämre självbild och därmed sämre prestationer (Kullander & Jansson, 2005). 

 

Imsen skriver att motivation är det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna 

aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening. Motivation är det centrala när det gäller 

att förstå mänskligt beteende. Motivation är ett begrepp som vi vanligtvis använder när det rör 

sig om förhållandevis målinriktade handlingar. Man skiljer ofta på inre och yttre motivation. 

Inre motivation innebär att man motiveras utifrån en inre kraft. Man har intresse för det man 

gör. Yttre motivation däremot betyder att aktiviteten eller inlärningen hålls vid liv därför att 

individen hoppas att få en belöning eller uppnå ett mål som egentligen är oväsentligt i sig. När 

en elev pluggar enbart för att få bra betyg, kan man kalla detta för yttre motivation (Imsen, 

1992). 

 

Orstadius skriver att betygen har olika funktioner. Betygen fungerar som urvalsinstrument, 

som motivation och som informationsgivare. Betygsmedeltal används i stor utsträckning till 

våra högskolor/universitet. Orstadius menar att betyg är yttre motivation, piska och morot. 

Orstadius hävdar att det inte är kunskapstillväxten som är viktigast för elever, utan papperet 

på kunskapstillväxten. Han anser att betygen fungerar dåligt som motivation för lärande och 

att den inre motivationen för lärande inte stimuleras i skolan. Betyg som informationsgivare 

innebär att eleven och föräldrarna genom betyget får reda på hur eleven ligger till. Betygen 

kan även ge information till arbetsgivare (Orstadius, 2000). 
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Egidius anser att godtycket kan få stort spelrum i betygssättingen. Olika lärare kan ha 

varierande uppfattning om var gränsen går mellan elever som ”har grundläggande kunskaper 

om” och elever som är ”väl förtrogna med”, mellan elever som ”anger enkla samband” och 

elever som ”analyserar och förklarar sambanden”. För betyget Godkänd i historia ska eleven 

”ha uppfattat historiska problem och ha en viss förmåga att se dem ur olika perspektiv”. Det 

blir Väl godkänd om ”eleven formulerar historiska problem och har förmågan att se dem ur 

olika perspektiv”. I många klasser finns det ambitiösa och flitiga elever, som aspirerar på VG 

men som enligt lärarna bör ha G därför att de endast har en ”viss förmåga” i fråga om att se 

problemen ur olika perspektiv. Egidius ställer sig undrande till hur lärarna ska få dessa elever 

att förstå på vilket sätt de skiljer sig från VG-eleverna (Egidius, 1994). 

 

2.1 Frågeställning 

Min huvudfråga är följande: 

● Vilken syn har gymnasieelever på betyg?  

 

Mina delfrågor är följande: 

● Vilken syn har gymnasieelever på betygens rättvisa? 

● Vilken syn har gymnasieelever på betygens existens? 

● Hur är gymnasieelevers upplevelse av betyg? 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Min undersökning kommer vara av en mer kvalitativ karaktär än kvantitativ. Ett kvalitativt 

perspektiv är intresserat av att ta reda på hur människor upplever sin värld. Målet är snarare 

insikt än statistisk analys (Bell, 2000). 

 

För att besvara min frågeställning använde jag mig av intervjuer. En stor fördel med 

intervjumetoden är dess flexibilitet. En duktig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar 

och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät. Hur en respons avges 

(tonfall, mimik och pauser) kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar. Svaren på 

enkätfrågor måste tas för vad de är, men i en intervju kan man komma med följdfrågor och 

svaren kan utvecklas och fördjupas (Bell, 2000). 

 

Det finns också problem med intervjuer, bland annat det faktum att de tar ganska lång tid i 

anspråk. Intervjuer är en mycket subjektiv teknik och därför är också risken för skevheter stor. 

Risken för skevhet i resultaten beror i första hand på att intervjuarna är människor och inte 

maskiner och därför kan påverka respondenterna på ett sätt som inte behöver vara medvetet. 

Många faktorer kan påverka de svar som respondenterna kommer med, exempelvis en stark 

vilja hos respondenterna att göra intervjuaren till lags och en tendens hos intervjuaren att 

försöka få fram sådana svar som stöder förutfattade meningar. Denna typ av effekter kallas för 

respons- eller intervjueffekter. Det kan även vara svårt att analysera de svar man får, och 

formuleringen av frågorna tar lika mycket tid i anspråk som när man ska utforma en enkät. 

Men trots allt detta kan en intervju ge ett rikt material och så att säga ge kött åt de ben som en 

enkät bidragit med (Bell, 2000). 

 

Det finns olika sorters intervjuer. Jag använde mig av den styrda eller fokuserade intervjun. 

Det innebär att man har en viss struktur genom att man valt ut en rad olika teman som ska 

täckas under intervjuns gång. Man ger svarspersonen en hel del frihet inom de gränser som 

strukturen utgör. Fördelen med en fokuserad intervju är att ramarna eller strukturen utformas i 

förväg och därför blir analysen lättare att utföra. Detta är särskilt viktigt när man bara har en 

viss begränsad tid till sitt förfogande (Bell, 2000). 
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3.2 Instrumentet – frågor till eleverna 

Frågorna som jag ställde till eleverna var följande: (mina teman visas i kursiv stil) 

Rättvisa 

1. Tycker du betygsättningen är rättvis? 

 A. Tycker du att du får rätt betyg i förhållande till din arbetsinsats? 

 B. Bedömer läraren elever likvärdigt? 

 C. Är det någon skillnad mellan olika skolors betygsättning? 

 

Existensen 

2. Är betyg bra eller dåligt? 

3. Ska betyg finnas? 

 

Upplevelsen 

4. Hur påverkar betygen ditt sätt att studera? 

5. Hur känns det att få ett betyg? Bra betyg/dåligt betyg 

 

3.3 Eleverna 

Jag intervjuade elva elever på Karlbergsgymnasiet i Åmål. Det var sju killar och fyra tjejer. 

Jag intervjuade en kille och en tjej från naturprogrammet årskurs 1, två killar och två tjejer 

från samhällsprogrammet årskurs 1, två killar och en tjej från estetprogrammet årskurs 3 och 

slutligen två killar från elprogrammet årskurs 2. Att det blev just dessa elever från dessa 

program beror på att jag bedrev undervisning i dessa klasser på min slutpraktik. Bland 

intervjupersonerna finns elever från gymnasiets alla årskurser och både från teoretiska och 

praktiska program. 

 

3.4 Genomförandet 

Mina intervjuer gjordes under min sista praktikvecka, vecka 45 år 2006. Jag gjorde inte 

intervjuer i grupp utan med en och en. Intervjuerna gjordes under och efter lektionstid med 

elever som ville bli intervjuade. Intervjuerna gjordes i grupprum och liknande där vi inte blev 

störda av andra. Jag använde diktafon vid intervjuerna, men inte vid alla då en del elever inte 

ville bli inspelade. 

 

3.5 Metod för sammanställning av materialet 

När jag sammanställde mina resultat från intervjuerna, använde jag mig av ad hoc-metoden. 

Det innebär att jag försöker hitta mönster i elevernas uttalanden, hitta dem som uttryckte 
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liknande tankebanor (Kvale, 1997). Dessa uttalanden samlade jag sedan ihop under olika 

kategorier. Jag kategoriserar varje tema för sig. Det är dessa kategorier som jag anser 

beskriver på vilka olika sätt dessa elever tycker om betyg. 
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4. Resultatbeskrivning 

Jag börjar med att redovisa resultatet för de olika delfrågorna, för att sedan besvara 

huvudfrågan. 

 

4.1 Synen på betygens rättvisa 

Under temat betygens rättvisa kunde jag se fyra olika kategorier. Dessa kategorier är: 1. 

Betyget är orättvist eftersom betygssystemet innehåller brister, 2. Betyget är orättvist eftersom 

läraren inte kan vara objektiv, 3. Betygen är orättvisa eftersom elever är olika och 4. Betygen 

är rättvisa. 

 

Kategori 1. Betyget är orättvist eftersom betygssystemet innehåller brister, innebär att 

eleverna anser att betygen skulle kunna vara rättvisa men att de inte är det eftersom de är 

utformade på ett felaktigt sätt. Hur betygsystemet borde vara utformat råder det delade 

meningar om. Detta illustreras med följande citat: 

 

”G är så stort. G- till G+ är orättvist. Det borde finnas mer steg.” 

 

”Ja, men 1-5 är bättre. Det är stor skillnad på dagens betyg. Jag vill ha fler steg” 

 

Kategori 2. Betyget är orättvist eftersom läraren inte kan vara objektiv, är den vanligaste 

uppfattningen bland eleverna. Uttalandena i denna kategori spänner över olika fält, eleverna 

tar upp alltifrån att lärarnas synsätt skiljer sig åt, lärarna har olika kriterier på olika skolor till 

att lärare har favoritelever. Uppfattningen att lärare sätter betyg efter elevers personlighet är 

väl utbredd. Typiska uttalanden för kategori 2 är: 

 

”Nej. Vissa gör det. Svenskalärare tycker inte om esteter. Könsdiskriminering förekommer 

bland vissa lärare. Vissa tjejers stora urringningar leder till bättre betyg. Vissa lärare kan 

inte skilja på fjäsk och vanlig konversation.” 

 

”Ja, för det mesta. Vissa lärare har sina favoritelever. Läraren kan vara strängare mot vissa, 

trevligare mot andra. Läraren kan ta mer hänsyn för en viss person än för någon annan.” 

 

”Nej. Lärare sätter betyg personligt, till vilken relation läraren har till eleverna.” 
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Kategori 3. Betygen är orättvisa eftersom elever är olika, innebär att alla elever har olika 

förutsättningar och inte kan dömas efter samma mall. Eleven uppfattar alltså att det är betyget 

som fenomen som är orättvist tillskillnad från uppfattningen att läraren gör betygen orättvisa. 

 

”Ja, det tycker jag. Men det är även orättvist då vissa har väldigt lätt för sig och inte behöver 

kämpa för att få bra betyg. Alla har inte samma förutsättningar.” 

 

Kategori 4. Betygen är rättvisa, innebär helt enkelt att eleverna inte tycker att betygen är 

orättvisa. 

Tycker du betygsättningen är rättvis? 

”Ja. Tror det (vet inte varför jag tror det).” 

 

”Det finns alltid någon favoritelev, men det påverkar inte betyget. Jag har inte sett någon 

lärare där det påverkar.” 

 

4.2 Synen på betygens existens 

Under temat betygens existens kunde jag urskilja fem olika kategorier. Dessa kategorier är 1. 

Betyg är bra men betygssystemet bör förändras, 2. Betyg är dåligt eftersom det kan leda till 

dåligt självförtroende, 3. Betyg är nödvändigt eftersom det fungerar som urvalsinstrument till 

jobb/högre studier, 4. Betyg är nödvändigt som lägeskontroll för eleverna och 5. Betyg ska 

inte finnas. 

 

Kategori 1. Betyg är bra men betygssystemet bör förändras, innebär att betyg som fenomen är 

någonting positivt, men att dagens betygsystem är dåligt. De flesta elever i denna kategori vill 

ha fler betygssteg. 

 

”Bra. Men vill ha fler steg, 1-5. En elev som går från IG+ till G får samma betyg som en elev 

med G+, vilket jag tycker är dåligt. G är för stort.” 

 

”Dagens betygsystem är dåligt. Vill ha fler steg. Vill ha personlig bedömning över hur man 

har arbetat efter varje avsnitt. Det är dåligt att G+ och G- inte syns i betyget.” 

 

”Bra. Men dagens betygsystem är dåligt. Det visar inte tydligt hur duktig eleven är. 1-5 var 

bättre.” 
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Kategori 2. Betyg är dåligt eftersom det kan leda till dåligt självförtroende, innebär att eleven 

anser att betyg skapar en konkurrenssituation då elever jämför sig med varandra vilket kan 

leda till att individen utvecklar ett dåligt självförtroende.  

 

”Dåligt, man jämför sig med andra vilket leder till sämre självförtroende. Dåligt om man inte 

når upp till betyget man vill ha, det leder till sämre självförtroende.” 

 

”…betyg skapar stress om man jämför sig med andra. Då kanske det går sämre. Jag jämför 

mig med mina syskon och det blir jag sämre av.” 

 

Kategori 3. Betyg är nödvändigt eftersom det fungerar som urvalsinstrument till jobb/högre 

studier, innebär att eleverna i denna kategori anser att betygens främsta uppgift är att sortera 

dem för olika levnadsbanor längre fram i livet. 

 

”Ja, annars så vet man inte hur man ska komma in. Annars kanske alla vill bli advokater. 

Alla vill ha de bra jobben. Det är precis som i idrotten, något som sätter grunden för vilka 

som ska gå vidare.” 

 

”Betyg behövs när man söker vidare till gymnasiet/universitet.” 

 

Kategori 4. Betyg är nödvändigt som lägeskontroll för eleverna, innebär att eleven anser att 

betyg är nödvändigt för att veta hur den ligger till i studierna. Det verkar också som om 

eleverna tar betyg som en indikator på att man ska plugga mer eller bekräftelse på att man är 

duktig. 

Ska betyg finnas? 

”Ja, någon form som visar vad man går för.” 

 

”Jag tycker att det ska finnas. Eleven ska se var den ligger, vad man presterat. Ligger man 

dåligt ska man studera mer. Man ser vilken nivå man ligger kunskapsmässigt.” 

 

Kategori 5. Betyg ska inte finnas, innebär att den här eleven inte vill att betyg ska finnas på 

grundskolan och gymnasiet. 
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”Vänta med betyg till efter gymnasiet. Man ska få intyg till universitetet. Det är upp till eleven 

att hänga med på lektioner och ämnen. Då har man större valmöjlighet. Man ska ha 

intagningsprov till utbildningar på universitetet.” 

 

4.3 Upplevelsen av betyg 

Under temat upplevelsen av betyg kunde jag finna fyra olika kategorier. Dessa kategorier är 1. 

Betyg motiverar eleven att studera, 2. Betyg får eleven att känna sig bra, 3. Betyg alstrar 

negativa känslor hos eleven (eget fel) och 4. Betyg gör att eleven ger upp. 

 

Kategori 1. Betyg motiverar eleven att studera, innebär att eleven läser på i ämnen för att få 

bra betyg. 

 

”Ofta läser man på för att få bra betyg. Men ibland läser man för att det är intressant. Om 

det inte funnits betyg hade jag inte läst på lika mycket, kämpat lika mycket. Det blir mycket 

vissa perioder när man vill ha högt betyg.” 

 

”Betyg är viktigt, vilket gör att jag blir målinriktad. Jag försöker satsa så högt som möjligt. 

Betyg kan påverka en bra i framtiden.” 

 

”Får man bra betyg vill man studera mer för att ha kvar det.” 

 

Kategori 2. Betyg får eleven att känna sig bra, innebär att eleven kopplar ett bra betyg till 

positiva känslor. 

 

”Får jag bra betyg är det en lättnad att jag klarat det, jag har uppfyllt mitt mål. Jag känner 

mig glad.” 

 

”Vid bra betyg blir jag glad. Då visar jag upp det för andra, att jag gjort bra ifrån mig.” 

 

”Bra betyg känns väldigt bra. Jag känner ett lugn.” 

 

Kategori 3. Betyg alstrar negativa känslor hos eleven (eget fel), innebär att ett dåligt betyg 

kopplas till dåliga känslor. Vanligt är att elever i denna kategori klandrar sig själva för det 

dåliga betyget. 
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”G för mig är dåligt, då blir jag arg och besviken.” 

 

”Vid dåligt betyg blir jag besviken, jag borde ha lagt ner mer tid.” 

 

”Får jag ett dåligt betyg tänker jag fasiken också, om jag lagt ner mycket tid. Antingen blir 

jag sur på mig själv eller på läraren. Man håller inte med läraren. Jag blir arg och besviken 

på mig själv om jag får dåligt betyg.” 

 

Kategori 4. Betyg gör att eleven ger upp, innebär att eleven ser betyget som en barriär som 

den inte kan ta sig över och därför ger upp. 

 

”Får man inte G kanske man inte studerar mer för man tror inte man når upp till G.” 

 

”Om jag kämpat som bara den och får dåligt betyg så tappar jag lusten att kämpa igen.” 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Majoriteten av gymnasieeleverna i min undersökning anser att betygen inte är rättvisa. De 

olika sätten eleverna finner att betygen är orättvisa är: betygsystemet innehåller brister, 

läraren kan omöjligt vara objektiv och elever har olika förutsättningar. 

 

Majoriteten av eleverna anser att betyg ska finnas, men de flesta vill ha fler betygssteg. 

Eleverna vill ha betyg därför att de fungerar som urvalsinstrument till högre studier och jobb 

och betyg visar hur eleven ligger till. Men några elever tycker att betyg är dåligt eftersom de 

jämför sig med andra och kan få dåligt självförtroende av detta. 

 

Gymnasieeleverna kopplar bra betyg till positiva känslor och dåligt betyg till negativa 

känslor. I vissa fall kan de negativa känslorna få eleven att ge upp skolarbetet. Men betyg 

motiverar även elever att studera mer. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden jag använde för att besvara min frågeställning var intervjuer. Jag valde denna metod 

för att jag tycker att förståelsen är viktig. Vissa elever sade ”hur menar du”, då kunde jag 

förklara så de förstod. Detta hade inte varit möjligt vid en enkät. Vid intervjuer får man en 

hög svarsfrekvens. Jag tror att mina respondenter svarade ärligt på frågorna, men det finns ju 

en risk att de gett de svar som de tror jag vill höra. En del av respondenterna ville inte bli 

inspelade, detta kan ha gjort att jag inte fått med allt från intervjun. Vissa elever kanske blev 

lite nervösa i intervjusituationen. Att jag gjorde intervjuerna en och en beror på att jag inte 

ville att elevernas svar skulle påverkas av andra elever. Hade jag intervjuat andra elever, 

kanske resultatet blivit annorlunda. Om en utomstående person gjort intervjuerna hade 

resultatet kunnat bli annorlunda, jag hade bedrivit undervisning med de elever jag intervjuade 

och hade således en viss relation till dem. Alla dessa faktorer kan ha påverkat resultatet 

 

När jag konstruerade frågorna till eleverna utgick jag från syftet och frågeställningen och jag 

tycker därför att jag undersökte det som jag ville undersöka. Men hade frågorna till eleverna 

sett annorlunda ut hade detta kunnat påverka resultatet. 

 

Att jag använt mig av ad hoc-metoden i resultatredovisningen har säkerligen påverkat 

resultatet, eftersom bearbetningen av materialet grundar sig på mina tolkningar. Jag kan bara 

utgå från mina erfarenheter då jag tolkar materialet, en annan person med andra erfarenheter 

kanske hade tolkat materialet på annat sätt och haft andra kategorier.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Min huvudfråga i min undersökning är, vilken syn har gymnasieelever på betyg? För att 

besvara denna fråga ställde jag tre delfrågor: vilken syn har gymnasieelever på betygens 

rättvisa?, vilken syn har gymnasieelever på betygens existens? och hur är gymnasieelevers 

upplevelse av betyg?. Jag anser att dessa delfrågor täcker upp huvudfrågan ganska väl, men 

det är tänkbart att om andra delfrågor hade ställts hade resultatet sett annorlunda ut.  

 

Det eleverna i min undersökning säger om betygens rättvisa kan kopplas till vad Gallegos & 

Nord (Gallegos & Nord, 2006) säger om betygssättningen. De menar att elever uppfattar 

betygssättningen som orättvis eftersom den är beroende av vilken lärare man har och vilken 

skola man går i. Detta kan relateras till Egidius (Egidius, 1994) då han säger att lärare kan 

vara godtyckliga vid betygssättningen. Olika lärare kan ha olika uppfattningar om var gränsen 
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går mellan exempelvis om en elev har ”grundläggande kunskaper om” eller ”är väl förtrogen 

med” ett fenomen. Gallegos & Nord (Gallegos & Nord, 2006) anser att det är omöjligt för en 

lärare att vara fullkomligt objektiv och rättvis i alla sina bedömningar. De säger även att 

eleven kan uppleva sig bedömd som person. Dessa resultat har jag även funnit i min 

undersökning. Jag anser att eftersom lärare är människor och inte robotar, är det svårt att vara 

helt objektiv vid betygssättning. 

 

Uppfattningen att betyg är orättvisa eftersom elever är olika och som illustreras med citatet 

”Ja, det tycker jag. Men det är även orättvist då vissa har väldigt lätt för sig och inte behöver 

kämpa för att få bra betyg. Alla har inte samma förutsättningar” kan kopplas till vad 

Kullander och Jansson (Kullander & Jansson, 2005) säger om att skolan gynnar barn från 

studievana hemmiljöer. De förutsättningar eleven i mitt citat talar om skulle kunna tolkas som 

skillnader i kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. 

 

När det gäller elevernas syn på betygens existens kan uppfattningarna att betyg är nödvändigt 

eftersom det fungerar som urvalsinstrument till jobb/högre studier och betyg är nödvändigt 

som lägeskontroll kopplas till vad Orstadius (Orstadius, 2000) skriver om betygens olika 

funktioner. Av de tre funktioner han anger stämmer de som handlar om urvalsinstrument och 

informationsgivare med ovanstående uppfattningar. Mina respondenter nämner dock inte det 

Orstadius säger om att betyg fungerar som informationskanal till föräldrarna. Men detta kan 

ha varit underförstått i mina intervjuer. Gallegos & Nord (Gallegos & Nord, 2006) säger även 

de att elever anser att betyg behövs som urvalsinstrument inför fortsatta studier  

 

Elever som tycker att betyg är dåligt som illustreras med följande citat ”Dåligt, man jämför 

sig med andra vilket leder till sämre självförtroende. Dåligt om man inte når upp till betyget 

man vill ha, det leder till sämre självförtroende” kan kopplas till Gallegos och Nords 

(Gallegos & Nord, 2006) uttalande att majoriteten av eleverna får ett sämre självförtroende av 

betyg de inte är nöjda med. Detta kan även relateras till Kullander och Janssons (Kullander & 

Jansson, 2005) tes att negativa bedömningar i form av dåliga betyg signalerar till eleven att 

den inte duger, vilket leder till sämre självbild och därmed sämre prestationer. 

 

Precis som i Gallegos och Nords (Gallegos & Nord, 2006) undersökning har jag funnit att de 

flesta elever inte vill ha en betygsfri skola. Gallegos och Nord anser att detta beror på att 

eleverna ser en betygsfri skola som något orealistiskt och ouppnåbart. Jag håller inte med 

författarna utan jag tror att eleverna inte ser något alternativ till betyg. 
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När det gäller upplevelsen av betyg kopplar elever i min undersökning betyg till positiva och 

negativa känslor, vilket kan relateras till Gallegos och Nords (Gallegos & Nord, 2006) 

undersökning där elever blir glada eller nedstämda när de får betyg. Citatet ”Om jag kämpat 

som bara den och får dåligt betyg så tappar jag lusten att kämpa igen” kan relateras till vad 

Jansson och Kullander (Kullander & Jansson, 2005) säger om att ett dåligt betyg leder till 

sämre självbild och sämre prestationer. 

 

Gällande betyg som motivation kan följande citat ”Ofta läser man på för att få bra betyg. 

Men ibland läser man för att det är intressant. Om det inte funnits betyg hade jag inte läst på 

lika mycket, kämpat lika mycket. Det blir mycket vissa perioder när man vill ha högt betyg” 

kopplas till Imsens (Imsen, 1992) resonemang om motivation. Motivation är det som orsakar 

aktivitet hos eleven, det som håller denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och 

mening. Att eleven i citatet ovan läser på för att få bra betyg är yttre motivation, ett högt betyg 

ses som en belöning. När eleven läser för att det är intressant är det inre motivation. Gallegos 

och Nord (Gallegos & Nord, 2006) tar också upp att elever blir motiverade av betyg. Om 

Orstadius (Orstadius, 2000) har rätt när han hävdar att det inte är kunskapstillväxten som är 

viktigast för elever utan papperet på kunskapstillväxten, tycker jag att betyg som motivation 

är problematiskt. Elever lär sig inte för att få kunskaper för livet utan för att få ett bra betyg, 

detta bekräftas av citatet ovan ”Ofta läser man på för att få bra betyg”. 

 

Syftet med min undersökning är att lyfta fram elevperspektivet i betygsdebatten. Den syn på 

betyg bland gymnasieelever på Karlbergsgymnasiet i Åmål som jag funnit är splittrad. Men 

det finns åsikter som delas av en större mängd elever. Bland dem kan nämnas åsikten att 

betyg inte är rättvist. Det här är en upplevelse som man inom skolan bör ta på allvar. Denna 

känsla av vanmakt som uppstår i och med att eleverna tycker att betyg är orättvisa kan i värsta 

fall ta sig uttryck i en misstro gentemot skola, vuxna och samhället. Man kan också tänka sig 

att känslan av att betygen är orättvisa leder till en hopplöshet bland eleverna. ”Varför ska jag 

anstränga mig när betygen ändå inte sätts rättvist”. Trots att de flesta anser att betygen är 

orättvisa vill de ha betyg. Anledningen är att de ser betyg som nödvändigt vid intagning till 

högre studier, ”alla kan ju inte bli läkare”. Ifall det fanns ett annat urvalssystem skulle detta 

troligtvis accepteras. För att göra betygen rättvisare vill majoriteten av eleverna ha fler 

betygssteg. Detta går i linje med alliansens förslag och Bolognaprocessen som innebär fler 

betygssteg. Samtidigt anger en del elever att negativa omdömen kan få eleven att ge upp 

skolarbetet, medan andra elever motiveras att studera hårdare. Detta visar komplexiteten i 
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fenomenet betyg. Frågan man då kan ställa sig är om vi vill ha en skola där ”starka” presterar 

bra men ”svaga” elever ger upp eller om vi ska ha en skola där ”svaga” elever hänger med 

men brister i stimuleringen för ”starka” elever. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att jämföra mina resultat med elever från andra orter. Man 

kan även göra jämförelser mellan elever på olika program på gymnasiet och mellan killar och 

tjejer. Elever i min undersökning nämner betyg som nödvändigt som urvalsinstrument till 

högre studier. Det vore intressant att forska om olika alternativ till urvalsinstrument till högre 

studier och hur elever ställer sig till dessa. 
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