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Abstract   
Gunilla Nilsson 
Visst får de MVG! En studie om elevers möjligheter till reflektion och diskussion om 
betygskriterier. 
 
Denna uppsats handlar om hur några elever ser på sina högstadielärares arbete, när det gäller 
utvecklingssamtal, betygskriterier samt möjligheterna att få göra egna reflektioner samt 
diskutera med lärarna. Syftet är att studera om lärarna gör så som de enligt läroplanen ska 
göra. Uppsatsen innehåller en genomgång av tidigare betygssystem samt det nuvarande 
systemets för- och nackdelar enligt forskare, lärare och skolledare. Sex elever som slutade 
högstadiet våren 2006 har intervjuats om hur de minns att deras lärare genomförde 
utvecklingssamtal, gick igenom betygskriterier samt gav eleverna chans att reflektera över 
eller diskutera sina prestationer. De gick på en högstadieskola, där lärarna under denna tid 
arbetat mycket aktivt med betyg och bedömning. Eleverna är mycket positiva till sin 
högstadietid och tycker att de flesta lärarna verkligen gör det som de bör göra. 
 
Nyckelord: Elevperspektiv, högstadiet, utvecklingssamtal, betygskriterier, reflektion, 
helhetssyn  
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

 
Skolan diskuteras ofta, både i media och bland allmänheten. Alla har ju gått i skolan och 
många anser sig därför vara experter på det här området. Olika frågor och områden tas upp i 
debatterna vid olika tillfällen. Det kan vara mobbning, kunskapsnivån, gärna med 
internationella jämförelser, eller lärarnas löner och sommarlov, men ofta dyker betygsfrågan 
upp, betygens vara eller inte vara, olika betygssystem och antal betygssteg. Skolor och 
kommuner jämförs och de skolor som har högst andel elever med fullständiga betyg blir 
vinnare. 
 
Vissa tendenser inom skolområdet har märkts under de senaste årtiondena i stora delar av 
Europa. Stora resurser har satsats på utvärdering och reformering av examinations- och 
betygssystem. Man vill komma åt intressantare, mer utmanande och sammansatt kunskap. 
Dessutom har man lämnat relativa betyg och övergått till kriterierelaterade betyg (Korp 2003). 
I december 1994 fattade den svenska riksdagen beslut om ett nytt mål- och kriterierelaterat 
betygssystem för grundskolan, ett betygssystem som fortfarande efter mer än tio år kallas det 
”nya betygssystemet” och som i många avseenden skiljer sig från det gamla.  
 
I valrörelsen hösten 2006 stod skolan högt på agendan och framför allt folkpartiet kritiserade 
både ordningen och kunskapsnivån i dagens svenska grundskola. Fler kontroller samt betyg i 
tidigare årskurser presenterades som lösningar på problemen. Den borgerliga regeringen som 
tillträdde efter valet har aviserat flera förändringar inom skolan, också ändringar i 
betygssystemet.  
 
Carlson (2003) tycker inte det är enkelt att sätta riktiga och rättvisa betyg. Det krävs mycket 
kunskap, skicklighet och förståelse, men ändå är betyg det bästa sättet att informera både 
eleverna själva och andra  om vilka färdigheter och kunskaper den enskilde eleven förvärvat. 
  
Skolan ska granskas kritiskt som mycket annat i samhället. Skolan ska diskuteras, men det är 
sällan eleverna deltar i större, seriösa sammanhang. De som varje dag vistas i skolmiljön 
måste självfallet ha mycket att säga om vitt skilda företeelser där, såsom miljön, relationerna 
mellan elever och vuxna eller betygen. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om några elever tycker, att lärarna gör det som det är 
tänkt att de ska göra, när det gäller utvecklingssamtal, betygskriterier samt elevernas 
möjligheter till reflektion och diskussion. 
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2 BAKGRUND 

2.1 De absoluta betygen  
 
Enligt Nationalencyklopedin är betyg en ”utsaga om eller bedömning av prestationer av olika 
slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod” (NE 2:505). Redan tidigt 
förekom det att elever som lämnade skolan fick ett utlåtande om sina prestationer, men före 
1800-talet beskrev betygen elevens allmänna begåvning och studieförutsättningar. Det kunde 
vara allmänna omdömen som ”kvicker” eller ”flitig men trögminter” (ibid.). 
 
Enligt 1820 års skolordning skulle betyg ges i alla ämnen samt i uppförande och flit enligt en 
fyrgradig skala, A, B, C och D. Hela personligheten bedömdes fortfarande och betygen 
liknade husförhörsprotokollen. Efter hand uppstod ett behov av en mer nyanserad skala med 
flera mellansteg och det resulterade i den betygskala, som fungerade från slutet av 1800-talet 
fram till 1960-talet och såg ut så här: 
A berömlig 
a med utmärkt beröm godkänd 
AB med beröm godkänd 
Ba icke utan beröm godkänd 
B godkänd 
BC icke fullt godkänd 
C underkänd 
I uppförande och ordning gavs betygen A, B och C. 
 
Under lång tid uppfattades betygen som absoluta, alltså varje betyg motsvarade en viss mängd 
kunskap, men några direktiv för detta förekom inte, utan läraren hade stor frihet. Naturligtvis 
diskuterades betygen skolans lärare emellan men några kriterier fanns inte. Enligt 
Undervisningsplan för rikets allmänna läroverk 1935 skulle dock kvalitet snarare än kvantitet 
vara avgörande, när det gällde de högre betygen (Davidsson, Sjögren & Werner 2004). 
Visserligen fick skolorna besök av skolinspektörer, som muntligt förhörde eleverna på vissa 
moment, men det var för att undersöka undervisningens kvalitet, inte för att kontrollera 
betygen (Lundgren 1979).  
 
Under 30-talet kom betygen i blickpunkten, eftersom alla som sökte till realskolan inte kom 
in. Frits Wigforss började 1938 undersöka intagningsrutinerna och målet var att hitta ”ett i 
möjligaste mån rättvist och lämpligt urval bland de sökande” (SOU 1938:29, s 7). Tidigare 
hade intagningen grundats på muntliga och skriftliga prov, men Wigforss tyckte det var 
onödigt med prov i samtliga ämnen, då ”urvalet bland de sökande  likväl sker endast eller i all 
huvudsak med ledning av proven i modersmålet och räkning” (ibid., s 63). Flera 
remissinstanser var negativa till en förändring, främst på grund av att ”folkskolebetygen äro 
så ojämförbara” (ibid., s 115).  
 
Wigforss resultat byggde på beräkningar av rangkorrelation, medelvärde och spridning och 
han kom fram till att betygen kunde ge en lika bra prognos om vilka som skulle klara sina 
studier. Ett betyg som grundade sig på flera års arbete borde vara mera tillförlitligt än förhör, 
som oftast byggde på drill och utfördes under stark stress.   
 
Från och med 1949 skulle Ba betyda ”medelgoda prestationer” och ges till ca 1/3 av eleverna, 
medan en tredjedel skulle ha över och en tredjedel under Ba (Davidsson  2004). 
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Målet var att få fram ett jämlikt och demokratiskt betygssystem, som skulle kunna ge de 
obemedlade begåvningarna en chans. Det skulle kunna jämföras över hela landet och vara 
rättvist i samband med urvalet till högre studier. Uttrycket ”relativa betyg” användes inte på 
den här tiden, men Wigforss idé byggde på ett normalfördelningstänkande. Det har under 
många år ifrågasatts om det är möjligt att jämföra studieresultat på samma sätt som man 
jämför längd och vikt. 
 

2.2 De relativa betygen 
 
I 1957 års skolberedning föreslogs det relativa betygssystemet och det fanns med i Lgr 62, 
Läroplan för grundskolan, (Skolöverstyrelsen 1962) med en femgradig skala, där 
procentfördelningen följde den s.k. Gausska normalfördelningskurvan: 
 
 
Betyg 1        2        3        4        5 
Procent          7       24      38      24       7 
 
Betygen hade främst betydelse vid fortsatta studier och vid anställningar. 1960 års 
gymnasieutredning hade samma syn på betygen och därför började samma system gälla även i 
gymnasiet 1966. Som hjälp för den betygsättande läraren fanns standardprov för grundskolan 
och centrala prov för gymnasiet. 
 
De relativa betygen har från första början ifrågasatts och kritiserats, bl.a. för att de skapar 
konkurrens och stress bland eleverna. Flera betygsutredningar har tillsatts under åren lopp. 
Bl.a. har man diskuterat en ökad målrelatering av betygen samt en betygsfri skola med 
omdömen i stället för betyg. 
 
De relativa betygen bygger inte på preciserade kunskapskrav utan på rangordning av eleverna. 
Måhl (1991) är mycket kritisk till dem och anser, att betygen påverkas av elevernas beteenden 
mot den enskilde läraren, ”smör och klagomål”. ”Den som dröjer sig kvar för att fråga en 
lärare något efter lektionens slut riskerar både att bli utbuad och utfryst” (ibid., s 43). 
Ordnings- och uppförandebetygen hade tagits bort men de hade i stället bakats in i de enskilda 
ämnesbetygen. Eftersom det inte fanns några direkta kriterier, blev det lärarnas egna 
erfarenheter samt elevernas uppförande, som blev avgörande.  
 
Måhl anser, att ett visst betygssystem bygger på en viss kunskapssyn, leder till en viss typ av 
prov och dessa i sin tur förutsätter en viss undervisning. De relativa betygen ledde till en 
fokusering på korta faktafrågor, lätta att bedöma och poängsätta. Därmed uppfattades de som 
objektiva och rättvisa. Detta betygssystem måste enligt Måhl kopplas till en kvantitativ 
kunskapssyn. På 50- och 60-talen hade den s.k. intelligensforskningen hög status i Sverige. 
Dessa forskare rangordnar människor efter medelprestationer. De tror att alla skillnader 
mellan människor, även inre egenskaper, kan fördela sig på samma sätt som t.ex.. fotstorlek. 
Intelligens sågs på den tiden som en medfödd, stabil och mätbar egenskap. Tester av skilda 
slag användes i många sammanhang, i skolan och i arbetslivet, allt för att hitta rätt man till rätt 
plats. Precis som fysiken kunde förutse t.ex. hållbarhet, kunde psykologin genom ett 
intelligenstest förutse möjligheten för en viss person att klara en utbildning eller ett arbete. 
För att klara dessa prov följde man läroboken, som i behavioristisk stil var försedd med 
repetitionsfrågor, som - om eleven hade tur - sedan kom på provet.  
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Den omfattande testningen under dessa årtionden motiveras enligt Korp (2003) också av 
liberala och socialdemokratiska idéer om jämlikhet. Utbildning och inte social bakgrund ska 
vara avgörande, när individer vill ”realisera sina livsplaner” (ibid., s 33). 
 
Den stora missen i betygssystemet var enligt Måhl, att eleven inte i förväg visste vilka krav 
läraren ställde för de olika betygen. Om någon elev eller förälder frågade, kunde läraren 
hänvisa till poäng och rangordning, mycket matematiskt, objektivt och trovärdigt. 
Målrelaterade betyg har som nämnts tidigare diskuterats i olika sammanhang. Den s.k. MUT-
utredningen tillsattes 1971 och kom fram till att målrelaterade betyg i kombination med en 
kvantitativ kunskapssyn leder till en ofri skola styrd av centrala prov med många korta frågor 
i alla ämnen. Att mäta förståelse, tillämpning och praktiska färdigheter är oförenligt med den 
behavioristiska synen, där allt ska vara objektivt, mätbart och kvantifierat (Måhl 1991). 
 
Så småningom övergavs tanken på människan som en ”tabula rasa”. I stället ansåg många 
inom den akademiska pedagogiken, att forskare aldrig kan vara helt objektiva och neutrala. 
De är en del av sin forskning, som de påverkat genom olika val de gjort och perspektiv de 
använt. Att intervjua och då få långa, uttömmande svar är otänkbart för en behaviorist, 
eftersom svaren inte kan kvantifieras som en enkät med ja-nej-frågor (ibid.). Utvecklingen 
gick från kvantitativ mot kvalitativ forskning. Idéhistoriker som Norbert Elias och Michel 
Foucault hamnade i centrum. Inom pedagogisk forskning i Sverige lades huvudvikten vid det 
praktiska lärararbetet, särskilt frågekonstruktioner. Man studerade inlärning och konstaterade 
att Ebbinghaus glömskekurvor inte stämde med verkligheten. Det är inte belöning och straff 
som avgör hur länge vi kommer ihåg något utan om medvetandet har struktur eller inte. Yt- 
respektive djupinlärning diskuterades. Detta ledde till en ny syn på vilken kunskap eleverna 
borde få och därmed vilken typ av provfrågor de skulle besvara. ”Varför-frågor” och ”frågor 
med inlevelsemoment” är exempel  på kvalitativa frågor, som kräver struktur och resonemang 
från elevens sida. Svaren kan bedömas med s.k. taxonomier, ett trappstegsliknande 
bedömningsschema, där varje trappsteg representerar en viss kvalitativ nivå (ibid.). 

 

2.3 De mål- och kriterierelaterade betygen 
 
Kriterierelaterade mätningar introducerades av Robert Glaser 1963 och intresset var som 
störst mellan 1970 och 1984, vilket Hambleton (1993) sett i sina undersökningar av 
publicerade artiklar i fackpressen. Enligt Carlson (2003) är kriterierelaterad bedömning också 
det mest använda i världen idag.  
 
Betygsberedningen 1990 var en parlamentarisk utredning med enbart politiker, som skulle 
skapa ett nytt betygssystem med bred politisk förankring. Enligt direktiven från regeringen 
skulle de relativa betygen avskaffas och ersättas av målrelaterade betyg i grundskola, 
gymnasium och komvux. I huvudbetänkandet som 1992 överlämnades till regeringen fanns 
förslaget om ett kunskaps- och målrelaterat betygssystem. Kunskapsutvecklingen sågs som en 
process med generella betygskriterier, där de högsta betygen skulle ges först i gymnasiet 
(SOU 1992:86). Remissinstanserna var i stort mycket positiva till förslaget i allt, utom 
förslaget om progression och om de generella kriterierna. Den nytillträdda borgerliga 
regeringens proposition En ny läroplan 1993 poängterade betygens och de skriftliga 
omdömenas betydelse. Det skulle vara  skriftliga redogörelser för kunskaper och prestationer 
från och med vårterminen i årskurs 5 till och med höstterminen årskurs 7 och betyg från och 
med årskurs 7 i en sexgradig skal A-F. Detta kritiserade den socialdemokratiska oppositionen 
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och efter regeringsskiftet 1994 presenterade socialdemokraterna ett nytt betygsförslag för 
grundskolan, Betyg i det obligatoriska skolväsendet, prop. 1994/95:85, där det bl.a. står: 
 

• Elever och föräldrar ska muntligen informeras om elevens kunskapsutveckling vid s.k. 
utvecklingssamtal 

 
Om eleven har problem att klara sig, ska ett åtgärdsprogram skrivas, där det framgår vilka 
åtaganden som vilar på olika parter. Samtalen ska vara väl förberedda och ge klara besked om  
elevens studieresultat och sociala utveckling. Målet är att främja elevens hela utveckling 
 

• Betyg ska sättas från och med höstterminen i årskurs 8. 
• Betyg ska ges i en tregradig skala: Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl 

godkänd (MVG). 
• Om eleven inte når upp till godkänd nivå ska betyg inte ges. 

  
Eleven ska i stället få ett skriftligt omdöme i ämnen där betyg saknas 

 
• Nationella, obligatoriska prov ska ges i svenska, engelska och matematik i år 9 för att 

säkra en likvärdig utbildning och för att mäta kvalitet och kunskaper. 
 
I december 1994 beslutade riksdagen om att detta betygssystem skulle gälla för 
grundskolan och det användes i grundskolan för första gången läsåret 1995/96. 

 
I den nya Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 2006) finns två typer av mål: 
 

• mål att sträva mot. Inriktningen på skolans arbete. En önskad utveckling 
• mål att uppnå. De mål eleverna minst måste ha uppnått när de lämnar skolan. 

Bland mål att sträva mot i avdelning Bedömning och betyg nämns att eleverna ska utveckla 
ett allt större ansvar för sina studier samt lära sig att själva bedöma sina resultat. 
 
I propositionen 1994/95:85 finns kriterier för Väl godkänd för varje ämne. Från och med 2000 
finns också kriterier för Mycket väl godkänd. (Skolverket 2000a) Däremot finns det inga 
kriterier för betyget Godkänd utan ”mål att uppnå” anger de minikrav på kunskaper som alla 
elever ska ha uppnått i slutet av år 9. Kriterierna och de nationella proven i år 9 ska 
tillsammans se till så läraren kan ange vad som fordras för ett visst betyg,  samt om eleven har 
de kunskaper som fordras för detta betyg. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

3. 1 Positiva konsekvenser av det nuvarande betygssystemet 
  
Måhl (2002) är som tidigare nämnts mycket positiv till det nuvarande betygssystemet och ser 
flera mycket viktiga fördelar. 
 
För det första kan betygen styra pengar. Idag har vi nationella krav och mått på resultat. I och 
med godkänt betyg och behörighetskrav syns det hur många som lär sig respektive inte lär sig 
och därmed kan man ställa skolor och kommuner till svars. Förr var det regelstyrt så skolor 
med fler elever fick mer pengar. Nu är det resultaten som ska bestämma. Om inte resurserna 
till skolan räcker och många missar godkäntnivån, måste kommunen omprioritera. Ingen 
rektor kan säga att pengarna tagit slut, utan det finns en skyldighet att sätta in ytterligare stöd.  
 
För det andra kan betygen utvärdera undervisningen. Man kan utvärdera och påverka lärarnas 
undervisning. Man ser att vissa skolor och lärare lyckas bättre, andra sämre och man kan ta 
reda på varför. 
 
För det tredje är i-förväg-betyg  bättre än i-efterhand-betyg. Elever lär sig mer, om de vet vad 
de ska lära sig. Öppenhet och tydliga krav leder till förtroende, dialog och ökat samarbete. 
Elever och föräldrar kan kontrollera att lärarna följer kriterierna och även klaga på betygen. 
Dessa möjligheter ökar likvärdigheten i systemet. Men framför allt kommer fler elever att 
lyckas. Många elevers misslyckanden beror enligt Måhl på att de inte förstått vad och hur de 
skulle göra, hur de skulle skriva eller redovisa. 
 
För det fjärde ökar betygen samarbetet mellan lärarna. Innehållet och arbetssätten behöver 
inte lärarna vara överens om. Detta ökar möjligheten för elever och föräldrar att påverka och 
det ger läraren chans att utgå från geografiska, sociala med flera omständigheter. Däremot 
måste lärarna vara ense om vilka uppgifter eleverna ska kunna, hur resultatet på uppgifterna 
ska se ut, inom vilka ramar eleverna får utföra sina uppgifter, samt hur uppgifterna ska vara 
betygsklassade. Ökad insyn ställer högre krav på överenskommelser. 
 
För det femte anser Måhl att betygen bygger på en kvalitativ kunskapssyn. För att uppfylla 
kriterierna för de olika betygen krävs djupkunskaper, eftersom eleven måste kunna analysera, 
jämföra, belysa, se samband, förstå och kunna resonera om och så vidare. Korp (2003) talar 
om det nya provparadigmet, där bedömningen inte bara är till för att betygssätta och sortera 
utan också för att stödja eleverna i deras lärande och för att utveckla undervisningen och 
läroplanerna. Bedömning blir på detta sätt en del av undervisningen. Förr låg provens fokus 
på formen, nu ligger det på innehållet. Förr var det centrala att göra ett urval av elever, nu gör 
man ett urval av kunskap. Förr var det viktigaste att minnas och kunna reproducera, nu gäller 
det att vara en aktiv skapare av sin egen kunskap (ibid.). 
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3.2 Negativa konsekvenser av det nuvarande 
betygssystemet 
 
Vilka är vinnare och vilka är förlorare i det här systemet? Enligt Lindberg (2002) är det 
många lärare, som anser, att vinnare är de elever, som är i behov av stöd p.g.a. den hjälp de nu 
har rätt till. Lärarna lägger ner stor möda på att hitta alternativa lösningar för att hjälpa dem.  
Förlorare är de duktiga elever som tidigare fått mycket uppmärksamhet och stimulans eller en 
mellangrupp, som klarar G utan problem, men som har små möjligheter att nå högre betyg 
och därför inte anstränger sig mer. Då blir betygssystemet demoraliserande. 
 
Andersson (2002), Emanuelsson (2002) och Nationella kvalitetsgranskningen 2000 
(Skolverket 2002b) tar upp problemen för dem, som inte är godkända. Dessa känner sig 
misslyckade. Att vara icke godkänd kan leda till sämre självkänsla, särbehandling och 
”syndomtyckar-motiv”. Emanuelsson tycker, att ett betygssystem med absolut utformade 
kriterier är orimligt med tanke på alla människors lika värde och förordar i stället att man tar 
hänsyn till elevernas intresseinriktningar i samband med gymnasieval. Det är normalt att 
erkännas som godkänd, även om man är i behov av extra hjälp.  
 
Enligt Emanuelsson (2002) är det orimligt, att alla ska nå samma mål vid samma tidpunkt. För 
många är det ytterst svårt eller omöjligt att följa den fastlagda inlärningstakten trots stöd av 
olika slag och han beklagar att man inte kan ta hänsyn till arbetsinsats eller engagemang.  
 
Enligt Nationella kvalitetsgranskningen 2000 (Skolverket 2002b) finns det många, både lärare 
och elever, som vill ha fler betygssteg. Eleverna tycker dessutom, att MVG verkar 
ouppnåeligt medan lärarna frågar sig om eleverna hinner skaffa sig ”en sådan fördjupad syn 
på ämnet” som krävs för detta högsta betyg (s 15). En del skolledare är enligt granskningen 
rädda för den provhysteri med skriftliga prov, omprov och prövningar, som lärarna har i sin 
iver att kunna motivera sina betyg. Eleverna har lättare att jämföra kvantitet än kvalitet och 
känner sig därför ibland orättvist behandlade. Kriterier och mål är ofta svåra för eleverna att 
förstå och lärarna ifrågasätter om man kan förstå målen inom ett arbetsområde innan man har 
läst det. 
 
Rättviseproblemen återkommer ofta. I Skolverkets rapport 202 (2001) tror både rektorer och 
lärare, att elever bedöms olika på olika skolor. Dessutom tycks det behövas personliga 
relationer mellan lärare och elever, och om sådana inte finns är risken stor att eleverna inte 
klarar sig. I och med att gymnasieprogrammen kräver G i svenska, engelska och matematik 
har det blivit en fokusering på dessa ämnen och det gör det svårt för elever som har problem i 
andra ämnen, vilket också Andersson (2002) påpekar. Ibland brister det i samverkan mellan 
lärarna och då blir eleverna besvikna. De vill att lärarna ska ha samma gemensamma 
värderingar och kunskapssyn, något som också diskuteras i Nationella kvalitetsgranskningen 
2000. 
 
Selghed (2004) är mycket kritisk till betygssystemet och finner det hart när omöjligt för 
lärarna att sätta rättvisa betyg. Systemet ger lärarna ett mycket svagt stöd och elevernas blir 
utsatta för godtycke, eftersom lärarna har olika grunder och flera olika aspekter vävs in, 
främst naturligtvis kunskaper och färdigheter men också annat. Öppna mål och kriterier som 
kräver lokala tolkningar leder inte till enhetlighet och rättvisa. Dessutom har lärarna varit 
vana vid att bedöma kvantitativt och många gör säkert så än idag. Lärarna var, enligt Selghed, 
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inte förberedda när betygssystemet infördes. De förstod inte hur genomgripande det var och 
därför fortsatte de i gamla hjulspår under en lång tid.   
 

3.3 Lärares och skolledares syn på betygssystemet 
 
Undersökningar har gjorts för att få fram vad lärare och skolledare tycker om betygssystemet. 
Enligt Sjöberg (2003) är många lärare oroliga för att elever blivit mera stressade och känner 
större press på sig än tidigare. De är betygsfixerade och frågar jämt om betygen. Lärarna tror 
också att det blivit svårare att nå högre betyg. Men å andra sidan har eleverna lättare att förstå 
vad som krävs av dem och de jämförs inte med varandra på samma sätt som tidigare. Media 
följer olika skolors resultat mycket noggrant och skolor med många elever som inte nått 
målen är ”dåliga” skolor. Lärare känner pressen från skolledarna, som vill ha alla sina elever 
godkända. Mest frustrerade är nog lärarna över att inte kunna godkänna dem som visserligen 
är svaga, men som kämpar hårt. 
 
Bergman, Carlesson och Palmér (2006) ger en dyster bild av lärarnas attityder till 
betygssystemet. Samtliga  intervjuade lärare anser, att betygen inte är rättvisa. Dessutom tror 
de, att eleverna lättare blir utslagna med dessa betyg samt att elevernas självförtroende skulle 
stärkas om de fått ett lågt betyg i stället för inget betyg alls. Själva har de inte fått någon 
utbildning eller kompetensutveckling i och med att betygen infördes utan endast 
andrahandsinformation från ett fåtal lärare, som fått en dags utbildning i betygssättning. 
Bergman, Carlesson och Palmér  tror, att mycket av problemet ligger i detta faktum. 
 

3.4 Elevers syn på betygssystemet 
 
Hörvins (2001) undersökning om elevers och lärares åsikter om betyg gäller visserligen 
gymnasiet men det är välbekanta synpunkter som kommer fram. De anser att systemet inte är 
särskilt rättvist, mest för att lärarna inte riktigt lärt sig behärska det. Det tar inte hänsyn till 
kunskapsutvecklingen och betygsstegen är för få. Eleverna tror också, att personlighet, 
uppträdande och närvaro har betydelse vid betygssättningen. Rygielski (2000) är emot betyg 
över huvud taget och tror bl.a. att elever håller tyst med sina åsikter av rädsla för sänkta betyg. 
Leander Larsson och Spetz (1999) har i intervjuer med elever med låga betyg i matematik och 
svenska fått fram att elever oftast skyller på läraren. En tråkig, oengagerad lärare utan humor 
som skäller och bara vill hjälpa de duktiga gör att eleverna inte heller engagerar sig utan 
slappar och får låga betyg. Lundell (1999) stärker åsikten att lärarnas respekt och engagemang 
är förutsättningen för att eleverna ska trivas och klara sig bra. Även i Anderssons (2005) 
undersökning kommer det fram att elever är kritiska till sina lärare. Det är oklart när 
bedömning sker och inte sker, vissa lärare nämner inte kriterierna i sina ämnen och är dåliga 
på att informera. Betygsunderlaget varierar efter ämne och kraven varierar mellan lärarna. 
 
 
Enligt Atkinsons (2003) forskning i Skottland tycker elever, att det är mycket bra att olika 
personer tittar och bedömer deras arbete så att de kan förbättra sig. Det är alltså inte bara 
läraren som ska kommentera utan också föräldrar, kamrater och de själva. Variation är en 
viktig ingrediens i bedömningsarbetet och både muntliga och skriftliga omdömen ska ges, 
liksom formella betyg och informella kommentarer. Viktigast är dock att elever i förväg vet 
vad som ska bedömas. I och med att de får ansvar för lärande, rättning och utvärdering känner 
de sig också respekterade. 
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Törnvall (2002) har kommit fram till att de flesta elever på högstadiet tycker, att skriftliga 
prov är det bästa sättet att bli rättvist bedömd, även om många av dem blir nervösa och känner 
ångest vid provtillfällena. Att bli bedömd gör att man utvecklas som människa och därmed 
ökas ens kunskaper. Prov anses också som det viktigaste underlaget för betygssättningen. 
 
I studier av Holmgren och Isaksson Forsén (2006) och Holzmann (2005)  bekräftas 
antagandet att närvaro, ambition, uppträdande och flit observeras av lärarna och inverkar på 
betygen. 
 
Enligt  Holzmann (2005) tror många elever, att bl. a. intresse, engagemang, positiv 
inställning, respekt och ansvar spelar stor roll. ”Genomgående förklarar majoriteten av 
eleverna hur man som elev ska vara och bete sig för att få ett visst betyg” (ibid., s 19). De 
förstår inte innebörden i betygssystemet. Holmgren och Isaksson Forsén (2006) har kommit 
fram till liknande slutsatser. Lärarna är dåligt insatta i kriterierna och i stället spelar beteende 
och närvaro in. Eleverna får information men vet inte vad den egentligen innebär. De 
informeras inte om hur de ligger till, men om så sker, sker det kanske för sent. De vet heller 
inget om sina rättigheter på grund av brister i kommunikationen med lärarna. 
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4 SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att ur ett elevperspektiv se om betygssystemet fungerar så som det 
är tänkt att fungera och om  lärarna enligt eleverna arbetar på det sätt de enligt läroplanen ska 
arbeta.  
 
I olika dokument från Skolverket finns många tydliga krav på vad och hur lärarna ska göra. 
I ovanstående genomgång har framkommit att eleverna uppenbarligen inte tycker att det 
fungerar så i verkligheten. Det är tydligt att de inte får tillräcklig information om sina 
prestationer, att de inte känner till eller förstår betygskriterierna samt att kommunikationen 
mellan lärare och elever är mycket viktig men otillräcklig. Därför vill jag fokusera på dessa 
tre uppgifter som lärare har: 
 

• Muntligen informera elev och förälder om elevens kunskapsutveckling vid de s.k. 
utvecklingssamtalen 

• Informera om och förklara de olika betygskriterierna 
• Ge möjlighet till diskussion om och reflektion över elevernas arbetsinsatser   

 
Det är naturligtvis viktigt att ta reda på, om teori och praktik överensstämmer. Om vi ska yttra 
oss om betyg och betygssystem måste vi först veta, hur det fungerar i det verkliga mötet 
mellan elev och lärare. 
 

4.1 Problemprecisering 
 
Jag utgår ifrån att alla elever och föräldrar inbjuds till utvecklingssamtal, men jag vill ta reda 
på om dessa också är framåtsyftande eller mest handlar om vad som varit, t.ex. resultat och 
prov. Dessutom vill jag veta, om lärarna alltid går igenom betygskriterierna, och i så fall på ett 
sådant sätt, att eleverna förstår vad dessa innebär samt om de regelbundet ger eleverna 
möjlighet att fundera över sina insatser i skolan. Studiens övergripande frågor är: 
 

• Vad har ni diskuterat under utvecklingssamtalen? 
• Hur har lärarna presenterat och förklarat betygskriterierna? 
• Vilka möjligheter har du haft att diskutera dina betyg och enskilda insatser såsom 

prov, uppsatser, muntliga framträdanden, samt att själv reflektera över dina 
arbetsinsatser? 
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5 METOD 
 
I detta kapitel presenterar jag först frågorna samt hur jag valt ut de intervjuade. Sedan följer 
en beskrivning av hur jag gått tillväga och slutligen en analys och kategorisering av svaren. 
 

5.1 Urval 
 
Innan jag riktigt hade bestämt vilka de övergripande frågorna skulle vara, ville jag göra en 
fallstudie. Jag ställde samman en enkät med 22 frågor, som handlade om betyg, kriterier, eget 
ansvar, utvecklingssamtal, reflektion samt mål för studierna. Denna enkät (bilaga1) lämnade 
jag ut till en slumpvis utvald klass i år 9 på den aktuella högstadieskolan under våren 2006. 
Jag bad eleverna svara på frågorna men också att kommentera dem. Jag ville helt enkelt veta 
vad de tyckte om frågorna och om jag kunde ha med dem i en intervju. 
 
Efter att ha gått igenom svaren såg jag att vissa frågor kunde föras samman. När jag dessutom 
närmare hade studerat avsnittet Intervjusituationen hos Kvale (1997), bestämde jag mig för att 
ställa tre huvudfrågor för att få svar på mina forskningsfrågor. Enligt Kvales 
rekommendationer inledde  intervjupersonen med att berätta om sin tid på högstadiet samt den 
korta tid som han/hon nu tillbringat på gymnasiet för att se om det finns något samband 
mellan åsikter/erfarenheter (fråga 2, 3 och 4) och betyg, trivsel och framtidsplaner (fråga1).  
 

1. Berätta lite om dig själv som elev, både under högstadietiden och nu på gymnasiet. 
2. Hur gick ett utvecklingssamtal till? 
3. Hur fick du kunskap om de olika betygskriterierna och hur använde du dig av dem? 
4. På vilka olika sätt har du haft möjlighet att diskutera dina insatser med läraren och 

själv reflektera över vad du gjort? 
 
Eftersom jag arbetat på högstadiet i över 30 år och är väl insatt i hur betygen ska användas 
där, är det naturligt att jag begränsar mig till högstadiet. Jag väljer en högstadieskola, som jag 
vet har arbetat intensivt med betyg och bedömning under flera terminer och jag antar, att detta 
gett både elever och lärare insikter och kunskaper, som leder till ökad tydlighet i dessa frågor.  
 
Jag vill göra djupintervjuer med ett litet antal elever, som jag inte känner sedan tidigare. Jag 
väljer elever som gått ut årskurs 9, eftersom de då varit med om betygssättningen vid alla de 
fyra tillfällena under högstadiet. I skolans betygskatalog med alla 189 elever som slutade 
årskurs 9 väljer jag slumpvis ut  två elever som har övervägande MVG, två som ligger precis i 
mitten med många VG samt två med G i de flesta ämnena.     
 
Jag har valt en kvalitativ intervjumetod där jag ställt korta, enkla frågor och fått långa, 
omfattande svar. Jag är inte ute efter siffror och exakt statistik utan efter dessa elevers 
uppfattningar och upplevelser. De tre frågor som nämnts tidigare är utgångspunkter, men 
självklart har jag ställt många följdfrågor under mina samtal med eleverna. (se intervjuguiden,  
bilaga 2) Intervjuerna har en låg grad av standardisering, så eleverna kan svara med egna ord, 
men frågorna ställs i ungefär samma ordning till alla intervjuade; alltså en ganska hög grad av 
strukturering, enligt Kvales definitioner (1997). 
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5.2 Datainsamling 
 
De elever som jag intervjuat känner jag inte personligen men jag utgår från att de är 
uppriktiga. De har ingen anledning att ställa sig in och svara på ett sätt som de tror jag skulle 
vilja att de svarar. Eftersom de slutat på sin högstadieskola har de heller ingen anledning att 
inte vara uppriktiga om de lärare de haft.  
 
Jag började med att ringa till var och en och fråga om de ville vara med i studien. Jag 
förklarade i stora drag vad den skulle handla om och i vilket sammanhang den gjordes. Alla 
var mycket intresserade och svarade glatt ja. Därefter skickade jag hem ett formulär med 
information om studien (bilaga 3). När vi sedan träffades på högstadieskolan hade de pappret 
med, påskrivet av föräldrarna.  Frågorna presenterades dock inte i förväg. Jag träffade 
eleverna på högstadieskolan, eftersom de bodde på skilda orter och nu gick på 
gymnasieskolor i olika städer. Intervjuerna gjordes under hösten 2006, spelades in på band 
och varade ca 45 minuter var. Därefter har jag så noga som möjligt transkriberat svaren.  
 

5.2.1 Etiska överväganden 
 
Både i det inledande telefonsamtalet och i inledningen av intervju förklarade jag att frågorna 
handlar om betyg, utvecklingssamtal och hur lärarna har skött dessa delar i sina jobb. De fick 
också reda på att svaren de lämnade ska användas i ett pedagogiskt arbete på högskolan och 
att de kommer att ingå i en C-uppsats, som eventuellt kommer att publiceras på nätet. Frågor 
och svar  behandlas konfidentiellt och bara intervjuaren vet vem som sagt vad. Deras namn är 
fingerade. Eftersom de intervjuade är minderåriga har föräldrars samtycke samlats in. Där 
framgår också att deltagandet är helt frivilligt och att de kan dra sig ur om de så vill. Innan 
intervjun började, diskuterades vilka konsekvenser ett deltagande kunde få men ingen av de 
intervjuade såg några problem med att deltaga. Jag har alltså försökt leva upp till de tre etiska 
riktlinjerna för forskning om människor, d.v.s. informerat samtycke, konfidentialitet och 
konsekvenser, som Kvale  (1997) tar upp.  

5.2.2 Validitet 
 
De intervjuade berättar om sin högstadietid, som ligger ett halv till tre år tillbaka i tiden. Detta 
innebär en svårighet, eftersom det kan förekomma en del minnesfel. Det kan finnas risk för 
skönmålning av dåtiden men även tvärtom. Deras uttalanden kan också ha påverkats av senare 
upplevelser. Då blir det upplevda en tolkning av den ursprungliga upplevelsen. Men det finns 
också fördelar med att intervjua elever som nu går på gymnasiet. De har hela högstadietiden 
bakom sig, vilket är viktigt med tanke på de ”mål att uppnå”, som gäller när man avslutat 
årskurs 9. 
 
5.3 Genomförandet 
 
5.3.1 Skolan 
 
Skolan som eleverna gått i är en sydsvensk 7-9-skola, med gott rykte och många sökande. De 
senaste åren har skolan haft cirka 525 elever och drygt 40 lärartjänster, fördelade på ungefär 
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55 personer.. Antalet elever som inte uppnått G i alla tre kärnämnena är lågt. Av de 189 elever 
som vårterminen 2006 slutade åk 9, saknade endast tre behörighet till gymnasiet. Eleverna har 
alla en s.k. profil men också möjlighet att välja ett tredje modernt språk, elevens val, då de 
övriga har alternativa kurser, egen tid eller extra stöd i olika kärnämnen. 
 
Skolledningen och lärarna har på olika sätt arbetat med betyg, omdömen och 
utvecklingssamtal under de senaste åren. Mitt i de utvalda elevernas högstadietid infördes en 
s.k. ”pilblankett”. Här kan elev och föräldrar se, hur det gått i de olika ämnena. Pil uppåt 
betyder ”når antagligen målen” (år 7 samt ht år 8) eller ”mot ett högre betyg” (vt år 8 eller år 
9), (bilaga 4) medan pil neråt betyder ”får svårt att nå målen” (år 7 samt ht 8) eller ”mot ett 
lägre betyg” (vt år 8 eller år 9), (bilaga 5). Liknande system finns för arbetsinsats och 
uppförande. I de fall det är pil neråt från G eller i uppförande och arbetsinsats ska läraren 
skriva en kommentar. För övrigt förväntar man sig att lärare och elev har regelbundna 
diskussioner på lektioner eller vid andra tillfällen, så att eleven har klart för sig hur han ligger 
till och vad han kan förbättra. 
 
Eleverna ska ha utvecklingssamtal en gång i terminen, utlagda under två veckor i kalen- 
dariet. Vid dessa tillfällen är det överenskommet att lärare, elev och förälder tillsammans ska 
gå igenom pilblanketten samt en annan blankett med den individuella utvecklingsplanen. 
(bilaga 6) 
 
Lärarna har de två senaste åren tillsammans med en annan skola i kommunen haft ett stort 
projekt i ”Betyg och bedömning”. De har lyssnat på forskare, som arbetat med betygsfrågor 
samt läst och diskuterat olika texter och artiklar från bl. a. Skolverket. Därefter har de 
ämnesvis grundligt analyserat betygskriterierna, för att sedan kunna bearbeta och exemplifiera 
dem. Allt detta var klart i januari 2007 och kriterierna lades ut på kommunens hemsida. Här 
finns olika ”kvalitativa nivåer” med G, VG och MVG kopplade till betygskriterierna i olika 
ämnen. Skriftliga och muntliga elevexempel samt bilder på elevarbeten i bild och slöjd, alla 
med kommentarer, konkretiserar texterna. Skolans områdeschef har de senaste åren arbetat 
mycket med betygsfrågor och drivit dessa både på högstadieskolan och på andra skolor i 
kommunen för att få lärarna att engagera sig ytterligare inom detta område. Målet har varit att 
få fram dels en röd tråd genom alla årskurser, dels samma kriterier på de olika skolorna, så 
olika skolors lärare ska tänka och bedöma likadant. Skolornas rektorer har på föräldramöten 
förklarat betygssystemet samt meningen med utvecklingssamtal och kriterier. 
 

5.3.2 Eleverna 
 
De sex eleverna har alltså alla gått på samma högstadieskola men i sex olika klasser. De har 
nu gått vidare till olika gymnasieskolor och -program. Samtliga har varit mycket nöjda med 
sin tid på högstadiet, eftersom de tycker att de haft roligt, lärt sig mycket, fått en bra grund 
inför gymnasiet, haft engagerade, duktiga lärare och trevliga kamrater. De trivs mycket bra nu 
också på sina respektive program och tycker alla, att de hamnat rätt. 
 
Pelle och Anna hade båda nästan genomgående MVG i sina slutbetyg, inte så mycket för att 
de är ”pluggisar” utan för att de har lätt för att lära sig nytt. Nu går de det naturvetenskapliga 
programmet och klarar sig bra, även om detta kräver större arbetsinsatser. 
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Lisa och Britta är båda mycket ambitiösa och arbetade intensivt med läxor och arbetsuppgifter 
på högstadiet. Deras betyg bestod mest av VG. Nu går de samhälls- respektive handels-
programmet och klarar sig bra tack vare hårt arbete och bra grund. 
 
Lasse hade G i alla ämnen och trivs utmärkt på fordonsprogrammet, eftersom han alltid velat 
bli mekaniker. Bosse hade G i många ämnen men också MVG i ett par praktisktestetiska 
ämnen. Han tycker det är tufft många gånger nu på det naturvetenskapliga programmet, 
speciellt i matematik, eftersom han i högstadiet valde en lättare kurs. Han drömmer om att bli 
läkare men är orolig att han inte ska klara det. 
 

5.4 Dataanalys 
 
Jag har flera gånger läst igenom vad de intervjuade har svarat på de olika frågorna. Här har 
jag arbetat enligt Kvales (1997) teorier om meningskategorisering för att kunna överblicka 
materialet. Efter detta har jag markerat nyckelord och genom dessa hittat ett mönster på varje 
fråga. Därigenom har jag kunnat bearbeta och sortera texten fråga för fråga. Efter att jag 
analyserat svaren har jag kommit fram till att mina frågor kan kategoriseras i följande teman: 
 
Utvecklingssamtal  
 
Betygskriterier: 

• Inriktade på nivåer 
• Gör mitt bästa 

 
Reflektion och diskussion 
 
Eftersom alla elever svarade i stort sett likadant angående utvecklingssamtal samt reflektion 
och diskussion har det varit omöjligt att dela in i kategorier, medan det var möjligt när det 
gäller betygskriterier. 
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6 RESULTAT 

6.1 Utvecklingssamtal 
 
En gång per termin har eleverna och deras föräldrar utvecklingssamtal tillsammans med 
kontaktlärarna enligt överenskommelsen på skolan.  
 

Det är lagom mycket, eftersom det inte fanns så mycket att säga om mig. 
(ip Britta) 
  
Det behövdes inte oftare  för det fanns inget att oroa sig över, men en del hade kanske behövt 
oftare och det hade de nog också. (ip Bosse) 

 
Dessa samtal var ibland inte förberedda på något sätt, 
 

Jag och mina föräldrar kom till skolan helt oförberedda och läraren berättade fakta om olika 
ämnen. (ip Britta) 
 
Vi hade inte förberett oss på något sätt utan vi såg med spänning fram emot vad läraren skulle 
säga men oftast var det inga överraskningar. (ip Lisa) 
 
Vi pratade lite hemma om vad han kunde ta upp. (ip Anna) 

 
men vissa lärare hade delat ut frågor att fundera på och resonera om hemma i förväg. 
 

Jag fick en lapp som jag och mina föräldrar skulle titta på i förväg. Det var  
vilka mål jag tänkte sätta upp inför nästa termin. (ip Lasse) 

 
Man utgick från en blankett, som alla lärare hade fyllt i. Där fanns pilar uppåt eller neråt i alla 
ämnen samt för arbetsinsats och uppförande 
 
 Pilblanketten är bra. Tydlig. Jag hade nästan bara pilar uppåt men om någon  
                          var neråt skulle man se det tydligt och sen diskutera det. (ip Pelle) 
 

Det är bra med arbetsinsatsen. Om man har svårt för ett ämne men gör ett bra  
arbete ser läraren att man kämpar. (ip Britta)  
 
Hon hade ett papper där lärarna hade fyllt i varje ämne, fakta om prestationer och arbetsinsatser. 
Jag fick en gång ”lat” i svenska. (ip Bosse) 

 
Lärarna tog också upp andra saker, fritiden, kamrater, stämningen i klasen, trivsel mm.  
 

Man kände att läraren verkligen brydde sig om hela mej. Vissa saker tyckte jag  
                          att dom inte behövde lägga sig i men nu förstår jag att det var bra. Dom stoppade mej i tid.  
                         Dom var bra. Visst får dom MVG! (ip Lasse) 
 

Men omdömena i de olika ämnena är viktigast. (ip Anna) 
 
Jag tror de var intresserade av min livssituation över huvud taget och de gjorde  vad de kunde för 
att hjälpa eleverna. (ip Bosse) 
 

Vid nästa utvecklingssamtal tittade man både bakåt och framåt. 
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 Vi skrev ett kontrakt som skulle utvärderas nästa gång. (ip Lisa) 
 

Hon tog fram den gamla pilblanketten och jämförde. Man fick tips om hur man kunde förebättra 
sig. (ip Pelle) 
 
Jag fick säja olika mål jag hade för nästa termin och så hjälpte läraren mig att 
 formulera dom. (ip Bosse) 
 

 Man hade uppföljning också nästa gång för att se om man nått målen och och 
                          man hade skött läxorna och sånt. (ip Lasse)  
 
Inga av eleverna fick åtgärdsprogram, men eftersom Lasse hade problem med matematiken 
hade han några privata möten med just matematikläraren, som gjorde upp en ansvars-
fördelning över vad han själv, läraren och föräldrarna kunde göra för att förbättra situationen. 
 
 
Kommentar: 
Alla sex elever har mycket överensstämmande synpunkter. Eftersom de gick i olika klasser, 
har de sammanlagt haft en övervägande del av skolans lärare. Dessa tycks ha arbetat på 
samma sätt och följt de instruktioner som de fått av skolledningen. Däremot verkar inte 
eleverna ha varit förberedda. De har sällan fått i uppgift att själva tänka igenom vad som 
skulle diskuteras.    
 

6.2 Betygskriterier 
 
Även här är eleverna överens i mycket. Kriterierna har presenterats vid olika tillfällen.  
 

När det var ny termin fick vi en stencil och så gick vi igenom den. Jag kommer särskilt ihåg 
matte, NO, engelska, svenska och SO men jag vet inte om vi fick i musik också. (ip Britta) 
 
Nästan alla lärare gick igenom kriterierna då och då. En del gjorde det bättre och en del sämre. 
Det blev med jämna mellanrum, t ex när vi började ny termin.  Ibland var det stenciler och 
ibland var det på overhead. (ip Pelle) 
 
Vi fick dem på stenciler eller på overhead och i vissa salar sitter de uppe på väggen. Det var för 
det mesta i början av terminen. Om vi skulle göra ett eget arbete som skulle lämnas in fick vi 
speciella kriterier just för det. (ip Lisa) 
 

Kriterierna gicks noggrant igenom och därför kunde eleverna förstå vad de innebar. 
 
Dom tjatade mycket om kriterierna. Dom var svåra att ta till sig men tack vare att dom gick 
igenom dom förstod man ju dom förstås. (ip Bosse) 
 
När lärarna hade förklarat dom var dom tydliga men annars var dom ganska svåra. (ip Lasse) 
 
Jag förstod vad jag skulle göra för att få MVG. Dom är tydliga om man får dom genomgångna 
så som vi har fått. (ip Anna) 

 
De utgår ifrån att betygen är rättvisa och har inget belägg för motsatsen. 
 

Dom som säjer att dom sätter betyg efter uppförande och sånt dom försöker bara bortförklara 
sina egna dåliga betyg. (ip Pelle) 
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Jag var lite besviken att jag inte fick höjt när jag ansträngt mig men sen förstod jag att det var 
rätt. Det räckte inte. (ip Lasse) 
 
Jag tror att lärarna sätter betyg efter dom och dom tar inte hänsyn till ordning och närvaro och 
sånt. Men ju mer man är borta ju svårare är det att få höga betyg. (ip Anna) 

 
De är också alla överens om att det borde finnas fler betygssteg. Avståndet mellan den sämste 
och den bäste inom G är alldeles för stort. 
 

Särskilt G borde delas upp i flera olika steg.  (ip Britta) 
 
Men på en punkt hade de olika inställningar. Några brydde sig inte särskilt mycket om de 
olika kriterierna, medan andra studerade dem noga och arbetade för att uppnå det betyg de 
bestämt sig för att försöka uppnå. 
 

6.2.1 De inriktade på olika nivåer 
 
Anna och Lisa hade hela tiden kontroll på vad som gällde för de olika nivåerna. Båda läste 
igenom kriterierna noggrant för att försöka förstå vad som krävdes för MVG och jobbade 
sedan därefter.  
 

De var tydliga när man fått dem genomgångna och jag visste vad jag skulle  
göra för att få MVG. Oftast fick jag det också. (ip Anna) 
 
Jag koncentrerade mig på MVG-uppgifterna i första hand. För det mesta nådde jag inte ända 
fram, men jag fick VG i alla fall. (ip Lisa) 
 

De båda flickorna tror, att fler elever tänkte som de, men de flesta brydde sig nog inte fast de 
förstod vad kriterierna innebar. 
 

6.2.2  De som gör sitt bästa 
 
Pelle, Britta, Bosse och Lasse hade mycket olika slutbetyg, men gemensamt för dem är att de 
inte brydde sig om kriterierna för de olika betygen. De har haft genomgångar och förstått vad 
de innebar, men var inte inriktade på en viss nivå. De gjorde sitt bästa.  
 

Det hade egentligen inte så stor betydelse för mig för jag tyckte jag visste vad  
jag behövde göra för att få höga betyg. (ip Pelle) 
 
Jag brydde mig inte så mycket för jag tyckte jag gjorde så gott jag kunde särskilt i nian.  
(ip Bosse) 
 
Jag hade som mål att alltid göra mitt bästa och sen fick jag se hur långt det räckte. (ip Britta) 
 
Jag gjorde mitt bästa, i alla fall sista året, så jag brydde mej inte om några kriterier men jag var 
inriktad på att klara G. (ip Lasse) 

 
De är nöjda med betygssystemet och kan inte tänka sig hur ett annat skulle kunna se ut, men 
de tror att många inte bryr sig om kriterierna. Man gör sitt bästa eller så lägger man sig på en 
nivå som är lagom jobbig. 
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Kommentar: Det verkar som om de verkligt ambitiösa kan se en strategi i kriterierna och 
arbeta efter dem för att nå högt medan flertalet gör sitt bästa utan något intresse för 
kriterierna. I så fall skulle dessa mer ha betydelse för att kontrollera att rätt betyg har satts. 

6.3 Reflektioner 
 
Alla sex intervjuade tycker, att de fått många möjligheter att reflektera och diskutera sina 
arbetsinsatser. Det varierar lite från ämne till ämne, och speciellt nämns svenska, engelska 
och SO-ämnen samt skriftliga uppgifter som uppsatser av olika slag.  
 

Ja, så var det i nästan alla ämnen. Vi hade många möjligheter att diskutera  
                          med  läraren och att själv reflektera över det vi gjort. (ip Lisa) 
 
Detta kunde ske på två olika sätt. Antingen initierade läraren dialogen… 
 

Oftast tog läraren initiativ, satte sig med den enskilde eleven och förklarade 
varför jag fick det betyget och vad som kunde vara bättre och vad jag skulle tänka på nästa gång. 
(ip Anna)  
 
Ibland tog läraren ut oss i smågrupper eller enskilt och gick igenom arbetet (ip Bosse) 
 
Vissa lärare tog ut en elev i taget i korridoren och diskuterade både terminsbetygen och 
resultatet på en enskild uppgift, typ en uppsats, så vi fick klart för oss vad som gjorde att vi fick 
ett visst betyg och vad vi skulle förbättra. (ip Pelle) 
 
Vi fick för det mesta en rejäl skriftlig kommentar på uppsatser och annat som vi lämnade in. Om 
jag inte förstod vad hon menade, frågade jag och så förklarade hon. (Lasse) 
 
Jag kollade alltid på mina fel och gick noga igenom vad lärarna hade skrivit i sina kommentarer. 
Så gör jag fortfarande nu på gymnasiet. (ip Britta) 
 

… eller så tog eleven själv initiativ. Oavsett vilket, fem av de intervjuade tycker detta var 
viktigt och lärorikt för alla, medan Pelle för egen del inte 
 

… brydde mig så mycket eftersom jag nästan alltid hade högsta betyg, men    
                     det har nog större betydelse för dom som ligger på G. (ip Pelle) 
 
Intervjupersonerna ser genomgångar, reflektioner och diskussioner med läraren som en del av 
undervisningen. 

 
Det innebär att man lär sig något nytt och det blir ett extra lärotillfälle i sig.  
(ip Anna) 
 
Man kan ju lära sig av sina misstag. (ip Bosse) 
 
Det fanns alltid nånting jag visste att jag inte skulle göra om nästa gång och det är ju bra.  
(ip Lisa)  
 

Kommentar: De intervjuade anser, att reflektion och diskussion har stor betydelse i 
undervisningen och är nöjda med att många av deras lärare arbetar på detta sätt. De ser 
genomgångar som en del av lärandet och vet vad omdömena och betygen grundar sig på. 
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7 ANALYS OCH TOLKNING 
 
Eftersom studien bara omfattar sex intervjuer, kan man naturligtvis inte dra långtgående 
slutsatser eller generalisera, men det är glädjande att alla dessa sex elever har en så positiv 
inställning till sin högstadietid. De tycker, att de lärt sig mycket och har därför fått en bra 
grund att bygga vidare på. De har haft engagerade, rättvisa lärare som verkar bry sig och som 
har en helhetssyn på sina elever. De tycker också att lärarna arbetat efter de instruktioner de 
fått av skolledningen och som finns i läroplanen. 
 
Studien har varit lätt att genomföra, eftersom alla elever som blivit tillfrågade varit positiva 
och intresserade av att ställa upp. De har kunnat svara på alla frågor och haft klart för sig hur 
de upplevt högstadietiden. Deras svar har dock varit mycket likartade, vilket gör det svårt att 
dela in i kategorier. Det är svårt att veta orsaker till denna samstämmighet och kanske är det 
bara tillfälligheter.  
 
Resultatet på ett par frågor i enkäten (bilaga 1) som lämnades ut till en slumpvis utvald klass 
före intervjuerna redovisas här för att jämföras med intervjusvaren.  
 
 
2. På utvecklingssamtalen har jag, läraren och mina föräldrar pratat om hur jag ska gå vidare 
och nå nya mål 
 
stämmer helt       stämmer delvis       stämmer knappast       stämmer inte alls  
18       2                                                    
 
 
5. Mina lärare har regelbundet gått igenom vilka krav som ställs för G, VG och MVG 
 
stämmer helt       stämmer delvis       stämmer knappast       stämmer inte alls  
10       10 
 
 
8. Lärarna följer kriterierna, när de sätter betyg 
 
stämmer helt       stämmer delvis       stämmer knappast       stämmer inte alls  
5                          14                1 
 
 
15. Jag har haft möjlighet att diskutera mina betyg med lärarna 
 
stämmer helt       stämmer delvis       stämmer knappast       stämmer inte alls 
10                        9                             1 
 
De här enkätsvaren är betydligt mera spridda än svaren i intervjuerna, men om man lägger 
ihop ”stämmer helt” och ”stämmer delvis”, liknar resultatet intervjusvaren. 
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7.1 Utvecklingssamtalen 
 
Alla inblandade lärare verkar ha utvecklingssamtal efter den modell som skolledningen 
föreslagit. Pilblanketten har tillkommit för att fokusera på det som inte är bra. Man kan snabbt 
och tydligt se om något inte fungerar och då låta det andra vara. Enligt Läroplanen 2.7 ska 
läraren ”genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling”  
På de blanketter som används vid utvecklingssamtalen (bilagor 4, 5 och 6) skrivs omdömen 
och utveckling både när det gäller kunskaper och social kompetens. Dock tycker eleverna att 
omdömena i ämnena är viktigast. Det är inte alltid de förstår varför lärarna bryr sig om fritid 
och kamratrelationer  men ”Läraren skall hålla sig informerad om den enskilda elevens 
personliga situation …” (Lpo 94,  2.4).  Eleverna uppskattar att arbetsinsatsen bedöms, 
eftersom de som har lite svårare för sig kan få beröm för att de kämpar. Vidare används 
utvecklingssamtalet för att se framåt och planera nästa termin. Antagligen förkortar 
pilblanketten tiden för diskussionerna i de olika ämnena, så att det blir tid att  sätta upp nya 
mål och utvärdera de gamla.  
 
Utvecklingssamtalen är förberedda av lärarna som fyllt i pilblanketten men däremot sällan av 
eleverna och föräldrarna. Detta hade kanske varit önskvärt, eftersom ”skolan ska sträva efter 
att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” och ” successivt 
utövar ett allt större inflytande över sin utbildning” (Lpo 94,  2.3). Eleverna skulle kunna fylla 
i blanketten i förväg för att sedan kunna jämföra med hur lärarna ritat pilar eller skrivit. 
 

7.2 Betygskriterierna   
 
Enligt Davidsson (2000) är en av fördelarna med ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 
att spelreglerna för betygssättningen kan klarläggas redan när eleverna börjar på ett ämne. 
Lärarna presenterar kriterierna för eleverna på ett sätt så att dessa förstår dem och vet vad som 
kommer att krävas av dem.  Speciellt nämns genomgångar i svenska, SO-ämnen, engelska, 
matematik och NO-ämnen. Kanske minns eleverna dessa genomgångar, eftersom det gällde 
teoretiska ämnen, som de själva tycker är viktiga, kanske är lärarna i dessa ämnen 
noggrannare än andra lärare. 
 
Kriterierna anses ofta vara luddiga eller svårförståeliga men med hjälp av lärarnas 
förklaringar kan de alltså bli begripliga för eleverna . De verkar också vara ”levande”. De  
finns uppsatta på väggarna i vissa salar och de används av eleverna, när dessa planerar sitt 
arbete. Frågan är bara hur många som bryr sig om dem. Är det bara de duktigaste som siktar  
på MVG-nivån, medan resten helt enkelt gör sitt bästa och sen får det bli så bra det kan? 
Kriterierna kan då i efterhand fungera som garanti för att rätt betyg har satts. 
 
Att betygen uppfattas som rättvisa är mycket positivt. Likaså att eleverna inte tror, att 
uppförande, ”smör och klagomål” spelar in. Önskemål om fler betygssteg förs fram av alla, 
precis som i många andra sammanhang. Hur flera betygssteg ska kunna kombineras med den 
kunskapssyn som betygssystemet bygger på är dock svårt att se. Eftersom vi idag pratar om 
olika nivåer av kunskap måste kanske stegen begränsas. 
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7.3 Reflektioner 
 
”Läraren skall utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 
för sitt arbete i skolan” (Lpo 94,  2.3) och ett sätt är att lära dem diskutera, analysera samt 
reflektera över enskilda arbeten eller prestationer. Lärarna ska visa på felaktigheter eller 
förbättringsmöjligheter, så eleverna inte gör om sina misstag. De intervjuades erfarenheter 
stämmer helt in på vad Korp (2003) säger om det nya provparadigmet, nämligen att 
bedömning i skolan inte bara är till för betygssättning utan även för den pedagogiska 
utvecklingen. Liknande slutsatser finns hos Smith och Gorard (2005), som också tar fram 
vikten av bra kommentarer och feedback, som verkligen kan leda till förbättringar. Önskvärt 
är naturligtvis om elever lärt sig modeller som de kan använda i fortsättningen när de ska 
analysera vad de själva presterat. I litteraturgenomgången ovan (Atkinson 2003) framgick 
också det positiva med att låta ytterligare andra personer, t ex föräldrar och kamrater, bedöma 
och kommentera, men tyvärr ställdes aldrig denna fråga i intervjuerna. 
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8 SLUTORD  
 
Som tidigare nämnts kan ju aldrig en studie som omfattar sex intervjuer ge generella resultat. 
De intervjuade svarar för sina egna erfarenheter och upplevelser. De är dock slumpvis utvalda 
och har helt olika slutbetyg. Det är glädjande att eleverna är så positiva till sin skolgång, sina 
lärare och kamrater, samt till vad de lärt sig. Detta kan bero på flera saker. De tycker 
verkligen så, de har bara positiva minnen kvar, eftersom de förträngt de mindre positiva, de 
vill svara på ett sätt de tror jag uppskattar. Det sista alternativet tror jag minst på, eftersom de 
inte har något att vinna på att glädja mig. De känner inte mig och vi kommer antagligen inte 
att träffas fler gånger. 
 
Det de berättar skiljer sig markant från det som kommit fram i enkät- och intervjustudier  och 
som diskuterats i avsnittet Tidigare forskning, t.ex. Holzmann (2005) och Holmgren och 
Isaksson Forsén (2006). I den här undersökningen påstår de sex intervjuade, att skolans lärare 
uppfattas arbeta på det sätt de ska arbeta när det gäller utvecklingssamtal, betygskriterier samt 
reflektioner över egna insatser och detta är mycket glädjande. I andra undersökningar framstår 
lärarnas bristande kompetensutbildning som det viktigaste skälet till att betygen sätts på 
felaktiga grunder och blir orättvisa. Eftersom lärarna i denna undersökning fått en grundlig 
genomgång av tankarna bakom betygssystemet och sedan själva aktivt arbetat med kriterierna 
och hela betygssättningsprocessen kan det vara den avgörande skillnaden. Det räcker inte med 
att lärarna är grundligt insatta i betygssystemet. De måste också förmedla villkoren till 
eleverna och aktivt och regelbundet arbeta med kriterierna, vilket lärarna här tycks göra.  
Härigenom får eleverna i förväg veta vad som krävs av dem för de olika betygen och de kan 
också i efterhand avgöra om betygen som satts är rättvisa. Områdeschefens engagemang och 
deltagande kan också ha varit betydelsefullt.  
 
Det skulle vara intressant att jämföra med en annan skola, där man fokuserat på 
betygskriterierna på samma sätt, för att se om resultatet blivit det samma. I så fall skulle det 
kraftigare kunna fastslås ett samband  mellan lärarnas kompetensutbildning och elevernas 
uppfattning om rättvisan i betygsfrågan  Man får hoppas att samtliga skolor i Sverige arbetar 
aktivt med kriterier och betygsfrågor, men självfallet kan engagemanget vara större eller 
mindre. Det hade naturligtvis också varit bra att ha en större population för att se om svaren 
blivit mera utspridda. Frågor som väcks av studien är många.  Man skulle kunna göra en 
tydligare uppdelning på olika ämnen för att se om det finns olika mönster, men kanske skulle 
inte de intervjuade komma ihåg hur det varit i alla ämnen. Finns det en skillnad mellan 
kärnämnen och övriga ämnen? Finns det skillnader mellan mera teoretiska och mera praktiska 
ämnen? Eller är det hela tiden upp till den enskilde läraren eller grupp av lärare oavsett 
ämnen? Det hade också varit intressant att undersöka olika elevers strategier för att nå de 
betyg de önskar sig. 
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BILAGOR 
Bilaga 1  

 
 
ENKÄT OM BETYG 
 
Ringa in det svarsalternativ som bäst överensstämmer med vad Du själv tycker. 
 
 
1. Jag och mina föräldrar har varje termin haft utvecklingssamtal med min 

klassföreståndare. 
 

            stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  
 

2. På utvecklingssamtalet har jag, läraren och mina föräldrar pratat om hur jag 
ska gå vidare och nå nya mål. 
 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
3. Jag tar själv ett stort ansvar för mina studier. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
4. Jag planerar regelbundet mina uppgifter, så att de blir jämt fördelade under 

veckan. 
 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
5. Mina lärare har regelbundet gått igenom vilka krav som ställs för G, VG och 

MVG. 
 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
6. Kriterierna (kraven) är tydliga, så jag vet vad som krävs. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
7. Den som riskerar att inte nå G får extra hjälp. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
8. Lärarna följer kriterierna, när de sätter betyg. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  
 
 

 



 29

9. Uppträdande, ordning, flit och närvaro har betydelse för betygssättning. 
 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
10. Skriftliga prov har stor betydelse vid betygssättningen. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
 
11. Jag koncentrerar mitt pluggande på prov jag ska ha den närmaste tiden. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
12. Proven är upplagda så att det finns vissa uppgifter för G, andra för VG och 

ytterligare andra för MVG. 
 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
13. Det är lättare att få högre betyg för vissa lärare. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
14. Lärarna samarbetar för att ha samma krav och sätta samma betyg.  

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
15. Jag har haft möjligheter att diskutera mina betyg med lärarna. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
16. Jag har haft möjligheter att diskutera mina prov, uppsatser, redovisningar mm 

med lärarna. 
 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
17. Jag har möjligheter att reflektera (fundera) över mitt arbete då och då. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
18. Jag har fått de betyg jag har väntat mig, inga stora överraskningar. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
19. Det är ett rättvist betygssystem. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
20. Jag vill ha bra betyg för att komma in på ett visst gymnasieprogram. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  
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21. Jag vill ha bra betyg för jag vill kunna mycket. 

 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  

 
22. Jag arbetar och pluggar för att jag vill ha bra betyg. 

 
            stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls  
 

23. Jag arbetar och pluggar för att jag vill lära mig mycket. 
 
stämmer helt     stämmer delvis     stämmer knappast     stämmer inte alls 
  
 
24. Hade det inte funnits betyg, hade jag inte pluggat och ansträngt mig. 
 
stämmer helt     stämmer delvis      stämmer knappast     stämmer inte alls  
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 
Skolsituationen på högstadiet 
 Trivsel, relationer, egna insatser, betyg 
Nuvarande skolsituation 
 Skola, program, omdömen, bakgrund 
Framtidsdrömmar 
 Utbildning, yrke 
 
 
Utvecklingssamtal 

Frekvens, förberedelser, uppläggning, samtalsämnen, uppföljning, bakåt-framåt, 
åtgärdsprogram 

 
Betygskriterier 

Genomgångar  
När? Hur? 

Tydlighet 
Användning 
 För eleven? För läraren? 
Betydelse 

Annat som har betydelse 
 
 
Reflektioner och diskussioner 

När? I vilka sammanhang? 
Initiativ 
Resultat och uppföljning 
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Bilaga 3 
Samtycke 
 
 
 
Till målsman för .................................. 
 
 
Under läsåret 2006-07 kommer jag att intervjua ett antal elever, som 
nyligen avslutat sin grundskoleutbildning. Arbetet kommer att ske i 
samarbete med Kristianstad högskola inom kursen Pedagogik, 41-60 poäng och 
resultera i en uppsats som läggs fram vid institutionen för 
beteendevetenskap i Kristianstad i juni 2007. 
 
Ämnet för intervjuerna är betygsystemet och hur detta har fungerat i 
praktiken när det gäller utvecklingssamtalen, betygskriterierna samt annan 
information om elevernas fortlöpande prestationer. Syftet är att se, om 
betygssystemet fungerar, så som det är tänkt att fungera och om lärarna 
gör, så som de är ålagda enligt läroplanen att göra.  
 
 
De intervjuade är flickor och pojkar som slutat grundskolan och som  
slumpmässigt valts ut ur skolans katalog. Intervjuerna kommer att spelas in 
på band för att sedan renskrivas. Alla namn på elever, lärare och skolor är 
konfidentiella och kommer att bytas ut i den färdiga texten. Deltagandet är 
helt frivilligt och kan upphöra närhelst eleven så önskar. 
 
 
 
 
 
Ystad i september 2006 
 
 
 
Gunilla Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag samtycker till att min son/dotter…………………………………………………………………………  deltar i 
undersökningen. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Målsman 
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Bilaga 7 
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