
2007:104 

E X A M E N S A R B E T E

Lärares uppfattningar om betyg

 Hanna Orre
 Tina Sannsell

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2007:104  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--07/104--SE



Lärares uppfattningar om betyg

Hanna Orre 
Tina Sannsell

Institutionen för pedagogik och lärande
Lärarutbildningen 

Examensarbete
Handledare: Kjell Johansson

1
  



2



Abstrakt 

Syftet med arbetet var att studera lärares uppfattningar om betyg. Uppsatsen svarar på vad 8 
intervjuade lärare anser vara betygets funktion, vad som är grunden för deras betygsättning av 
elever, på vilket sätt lärarna skapar ordning och gott uppförande hos elever samt hur de upplever 
på ett eventuellt kommande ordningsomdöme. Metoderna vi använt oss av heter The Grounded 
Theory  vilken  innebär  att  man försöker  se  förhållanden mellan  teori  och  empiri.  Den andra 
metoden,  fenomenografi,  är  också  en  empirisk  forskningsansats.  Den  behandlar  människors 
uppfattningar  på  omvärlden.  I  vårt  resultat  kommer  vi  fram  till  att  lärarna  i  första  hand 
betygsätter  det  eleven  presterat.  Det  som  är  grunden  för  betygsättningen  är  främst  elevens 
faktiska kunskaper. Ordning och uppförande skapar lärarna genom att  själva föregå med gott 
exempel och att föra en dialog med eleverna. Ett kommande ordningsomdöme tror inte lärarna 
löser skolans problem vad gäller oordning i klassrum och elevers negativa beteende.

Ämnesord:  Evaluation,  betyg,  ordning,  uppförande,  bedömning,  betygsättning,  strukturering, 
uppfattning, kunskap
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Förord

Detta arbete har krävt mycket jobb och många människor har på ett eller annat sätt hjälpt oss så 
att  uppsatsen  ska  bli  klar  i  tid.  Vi  vill  tacka  vår  handledare  Kjell  Johansson  som gett  oss 
vägledning och tips, våra intervjupersoner som ställt upp och svarat på våra frågor, utan dem 
hade vi inte haft något att diskutera. Vi vill också tacka de vänner, Aidin Saradjzadeh och Marie 
Lundgren, som ställt upp, läst och kommenterat uppsatsen. Vi tackar våra familjer som gett oss 
stöd och uppmuntran under hela utbildningen. Vi vill även tacka alla andra som på något sätt 
hjälpt oss med uppsatsen. Utan alla er hade det inte blivit någon färdig uppsats.

Hanna Orre
Tina Sannsell
Luleå 2007
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1. Inledning 
Har en elev med goda förutsättningar till lärande möjlighet att få  Mycket väl godkänd  i betyg 
trots att denne är orolig och stökig i klassrummet? Bengt Selghed menar i en artikel i Lärarnas 
tidning att elevers beteende och personlighet räknas in när betygen sätts. Trots detta är lärarna 
medvetna om att det är elevernas kunskaper och färdigheter som ska stå till grund till betyget 
(www.lararnastidning.net). Men är det bara kunskaperna och färdigheter som ska bedömas? I 
Lpo94 står det att  Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens  
fostran och utveckling. (Skolverket, 2006). I Skollagen 1 kap. 2 § står det om främjandet av 
elever  till  ansvarstagande  människor  och  samhällsmedlemmar  som  skolan  dels  ska  stå  för. 
Varför betygsätter lärare och vad är det lärarna betygsätter egentligen? Spelar elevens beteende 
och attityd en roll när betygets sätts? Vad gör man med en elev som beter sig olämpligt och inte 
lyssnar på läraren? Kommunen har tillsammans med vårdnadshavare, enligt skollagen, ansvar 
över att skolpliktiga eleverna fullgör sin skolgång (3 kap. 13 § SkolL). Hur kan en lärare skapa 
ordning i dagens skola då lärarens auktoritet allt mer minskar? 

Efter att alliansen vunnit riksdagsvalet i Sverige hösten 2006 kan ett förslag om ordningsbetyg i 
skolan gå igenom. Detta förslag ska genomföras redan till  hösten 2007 med Stockholm som 
första kommun med ordningsomdöme. I en artikel ur DN debatt i januari skriver skolborgarrådet 
Lotta Edholm (fp) tillsammans med gruppledarna i kommunfullmäktige Cecilia Brinck (m) och 
Nina Ekelund (kd) om att ordningsbetyget skulle vara en lösning på det växande problemet med 
oordning i Stockholms skolor. De frågar sig hur en lärare ska kunna fokusera på undervisning då 
denne samtidigt måste vara uppmärksam på de elever som stör ordningen, de hävdar att för att 
göra det möjligt för eleverna att uppnå kunskapsmålen måste det råda lugn i lektionssalen och 
goda  studieförutsättningar.  Det  vilar  på  oss  att  ge  dem verktyg  att  använda  i  det  arbetet. 
(www.dn.se, a). Detta förslag möts av motstånd då Carin Jämtin (s) tycker att detta är en dålig  
idé.  Hon  tror  att  det  blir  som att  stämpla  barnen  efter  beteendet,  som ofta  beror  på  någon 
bakomliggande  orsak.  Dessa  problem,  menar  Jämtin,  är  inte  åtkomligt  genom  ett 
ordningsomdöme utan istället  behövs fler vuxna i  skolan som ser elevens behov. Jämtin slår 
istället ett slag för individuella utvecklingsplaner som en hjälp på väg mot ordning (www.dn.se, 
b). 

Ständigt pågår olika bedömningar när vi möter människor i vardagen. Det är något som alla 
människor gör medvetet eller omedvetet på olika sätt. Bedömningen i skolan är en modernare 
form av bedömning vilket läraren står för vid betygsättning av en elev (Selghed, 2006). För oss 
blivande  lärare  som  är  inriktade  mot  senare  år  blir  det  vid  varje  terminsslut  aktuellt  med 
bedömning och/eller betygsättning. Detta ser många lärarstudenter som en svårighet, vi anser att 
vi vill ha mer kunskap om betygssättning och hur verksamma lärare resonerar kring detta. Vi 
hoppas att vårt examensarbete ska ge oss mer kunskap om hur betygssättning bör användas, hur 
verkligheten ser ut samt visa hur lärare upplever ett kommande ordningsomdöme. 
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2. Tidigare forskning
I Sverige har läraren ensam makt att besluta om vilket betyg varje enskild elev är värd. I och med 
att det nya mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet är jämförelsevis nytt finns det enstaka 
forskningsresultat  som handlar om lärares  bedömning och betygsättning i  detta  betygssystem 
(Selghed, 2006). 
 
Den  studie  som  Selghed  framställer  i  boken  Betygen  i  skolan  (2006) bygger  på  hans 
doktorsavhandling  Ännu  icke  godkänt  (2004).  Studien  som  handlar  om  bedömning  och 
betygsättning  grundar  sig  på  intervjuer  av  lärare  och  genom dessa  har  han  fått  fram  vilka 
hänseenden som urskiljer elever vid betygsättning. Grunden för lärares betygsättning av elever är 
dels  kunskaper  och  färdigheter  och  personliga  egenskaper. I  studien  framkommer  också  att 
lärarna ser varje prov de har som ett tillfälle för betygsättning. Lärarna upplever betygsystemet 
som ett stöd, dels i nationella mål och betygskriterier och/eller lokala kursplans mål och dels de 
nationella  proven.  Vad  gäller  de  nationella  målen,  betygskriterierna  och  kursmålen  utgår 
bedömningen från prestationer. Dessa bedömningar görs utifrån skriftliga prov, muntliga prov 
och  arbeten  som eleven  gjort.  Med  de  nationella  proven  görs  en  komparation  med  elevens 
tidigare arbeten (Selghed, 2006).

Andersson (2000) anser i sin studie Att studera och bli bedömd att betygen kan upplevas olika 
från lärarens och elevens synvinkel. Det som eleven betygssätts efter har eleven svårt att påverka 
då eleven inte alltid vet vad som är lärarens utgångspunkt för betygsättningen. Även Andersson 
menar att det finns andra faktorer än kunskap som påverka eleven betyg. 

I en tidigare studie skriver Vasara-Hammare (2006) om vilken betydelse bedömning, prov och 
betyg har för elevens arbete i  matematik. Resultatet som författaren fått  fram grundar sig på 
intervjuer av elever och en lärare samt observation i klassrummet under en längre period. Vasara-
Hammare hävdar att bedömningen i denna klass sker både genom en summerande bedömning vid 
ett  arbetes  slut  (summativ)  och  genom  en  processbedömning  som  pågår  under  hela  arbetet 
(formativ). Samma lärare förordar även ett utvärderande arbetssätt. Proven och diagnoserna ger 
eleverna arbetsmotivation och betyget anser de som deras morot. Eleverna upplever betygen även 
som en press eftersom att det är med dessa de blir antagna till önskat gymnasieprogram.

I en annan studie, av Holmgren och Isaksson Forsén (2006), framkommer elevers och lärares 
attityder till betyg och mål i engelska. Enligt deras undersökning finns det lärare som medvetet 
gynnar eleverna på den egna skolan till följd av att de är dåligt insatta i betygskriterier och mål. 
Författarna menar att det kan vara svårt att ge rättvisa betyg och endast utgå från de kriterier som 
finns och ser  i  vissa  hänseenden läroplanen som bristfällig.  I  de  undersökta  skolorna verkar 
kommunikationen mellan lärare och elev var dålig vad gäller betyg. Konsekvensen utav detta blir 
att elevens medvetenhet om sitt aktuella betyg minskar och chansen att höja betyget blir därmed 
liten.
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3. Bakgrund
I  bakgrunden  kommer  bland  annat  definitioner  av  begrepp,  läroplanens  historia,  betygets 
framväxt, tidigare forskares resultat kring bedömning och betygsättning. 

3.1 Definition av begrepp
Eftersom  att  uppsatsen  handlar  om  betygsättning  där  bedömning,  kunskap  och  uppfattning 
ofrånkomligt  ingår  måste  dessa  begrepp  definieras  för  att  för  att  läsaren  ska  ha  samma 
utgångspunkt som författarna. 

Bedömning
Enligt  Selghed  (2006)  är  bedömning  den  process  som  läraren  arbetar  med  för  att  få  en 
uppfattning  om  elevens  totala  utveckling.  Detta  gäller  så  väl  kunskapsmässigt,  språkligt, 
känslomässigt och socialt. Betygsättning:

innebär att läraren, vid en given tidpunkt, skall sammanfatta sina bedömningar av elevens kunskaper 
och kunnande i de ämnen som ingår i kursplanen eller kursen och uttrycka detta i ett av betygen icke 
godkänd, (endast frivilliga skolformer), godkänd, väl godkänd eller mycket väl godkänd, beroende på 
kvaliteten i kunskaperna och kunnande hos eleven. (Selghed, 2006 s. 11)

Kunskap
I läroplanen står det att grunden för betygsättning för varje enskild elev ska ske allsidigt utifrån 
elevens  kunskap  i  förhållande  till  kursplanens  mål  och  kriterier  (Skolverket,  2006). 
Kunskapssynen har förändrat  övertid och synen på lärande har breddats.  Till  en början sågs 
kunskap som något rationalistiskt, vidare till empiriskt för att idag uppfattas som konstruktivt 
(Selghed, 2006). Med konstruktivistisk kunskaps syn menas att erfarenheter ska göras begripliga 
(Carlgren, 1994) Kunskapssynen är en följd av synen på lärande och lärandet är en process som 
medför kunskap. Människan bildar egna uppfattningar av fenomen i omvärlden, resultatet av 
uppfattningar leder således till förståelse (Selghed, 2006).
Carlgren (1994) menar att läroplanen delar in kunskapsbegreppet i fyra delar:
– Faktakunskaper;  Vilket är  kunskap som information, regler och konventioner. Det är ingen 
skillnad mellan ytlig och djup faktakunskap. Det är heller inga kunskaper som kan mätas i mer 
eller mindre, rätt eller fel osv. 
– Förståelsekunskap; Man kan förstå samma fenomen på olika sätt, vi kan inte förstå mer eller 
mindre bara på olika sätt. Fakta och förståelse delarna är beroende av varandra. 
– Färdigheter;  Detta är en praktisk kunskaps form. Att inneha färdigheter innebär att veta hur 
saker ska göras och att kunna utföra det.
– Förtrogenhetskunskap;  Ungefär som tyst kunskap. Handlar om de sociala reglerna, hur man 
uppför sig i olika sammanhang, de olika koderna som finns. Detta kan man bara lära sig genom 
socialisation. 

Uppfattning
Uppfattningarna  utgör  den  för  givet  tagna  verkligheten (Uljens,  1989)  Uljens  menar  att 
uppfattningsbegreppet och kunskapsbegreppet är väldigt nära relaterade. Människan skapar en 
mening mellan sig själv och sin omvärld och utifrån denna mening skapar hon en ram där hennes 
kunskap kan bildas. Alltså beror människans uppfattande på vilket sätt hon gestaltar en företeelse 
i sin omvärld. Människan reflekterar inte över varför hon uppfattar, handlar eller resonerar kring 
saker som hon gör.
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3.2 Historik
Betygets syfte och användningsområde har sett olika ut genom tiderna. Här nedan redogörs kort 
betygets historia. 

3.2.1 Betygets födelse 
Det första nationella examinationssystemet kommer från Kina. På 200-talet före Kristus började 
kineserna  med  formella  examinationer,  skriftliga,  offentliga  och  konkurrensinriktade  prov. 
Funktionen av dessa prov var för urval till högre statliga och militära anställningar. Syftet med 
dessa examinationer var att alla unga män från alla samhällsklasser skulle ha möjlighet till dessa 
yrken. Det var först på 1100-talet som de institutionaliserade formerna av kunskapsbedömning 
kom till Europa, framförallt då till universiteten i Paris och Bologna. Dessa examinationer bestod 
framförallt av muntliga förhör (Korp, 2003). 

Redan under medeltiden förekom olika former av läroplaner men de kallades då bland annat 
studium eller ordo. Senare kom ord som ratio och formula. Under 1500 och 1600-talen användes 
framförallt termen curriculum, i Tyskland kom det att heta Lehrplan. Förändringen av namnen 
innebar att innehållet i dessa dokument blev mer konkreta. Det blev ett dokument som beskrev 
hur kursen skulle se ut i detalj. Än idag används formen curriculum bland annat i de anglosaxiska 
länderna (www.skolverket.se, 2004).  Eftersom denna uppsats endast ska behandla det svenska 
betygssystemet  lämnar  vi  här  med  den  övriga  världens  betygshistoria  och  övergår  till  den 
svenska.  

3.2.2 Sveriges betygsutveckling
I Sverige och dess skolhistoria ses de första regleringarna komma i en skolordning som var en del 
av  kyrkolagsstiftningen  1686.  I  den  kyrkolagen  stod  det  bland  annat  att  det  var  klockarens 
skyldighet att driva barnaläran samt att prästen skulle hålla ”längder” över sina åhörare för att se 
deras  framsteg  när  det  gällde  kunskap  i  kristendom.  Det  var  denna  politiska  reglering  som 
lagstadgade husförhören och kan där med ses som en form av läroplan där både utvärdering och 
betygsättingen regleras (www.skolverket.se, 2004). Under 1700- och 1800-talet var inte skolgång 
obligatorisk som idag. De flesta fick sin utbildning i hemmet. Barnen deltog i det dagliga arbetet 
på gården och i hemmen och fick på så sätt utbildning genom att direkt delta i produktionen 
(Selghed,  2004).  Under  1800-talet  började  betyget  användas  i  större  utsträckning  och  olika 
bestämmelser kom in i skolordningarna. Bedömningarna som gjordes under denna tid bedömde 
hela personen. Men det började ske en förändring. Fokus började läggas mer och mer på att 
bedöma framstegen i de respektive skolämnena och istället för att ta in uppförande och flit i det 
ordinarie betyget fick man nu enskilda betyg där sådant betygsattes. Sedan infördes även betyg i 
ordning (Andersson, 1999). Det bör dock tilläggas att det innan folkskolans införande 1842 inte 
fanns  några  bestämmelser  om  betyg  och  betygssättning.  De  betyg  som  dock  förekom  var 
knapphändiga (Selghed, 2004).

3.2.3 Folkskolan
Det var först 1842 då folkskolestadgan infördes som betygsättningen kom att kontrolleras fullt ut 
från  staten  och  blev  i  och  med  detta  lika  för  alla  elever  i  folkskolan.  Först  här  började 
läroplansfrågorna regleras i normalplaner. Detta gällde bara folkskolan då de tidigare läroverken 
fortfarande  reglerades  av  läroverksstadgan.  Först  1919  fick  folkskolan  den  första  moderna 
läroplanen som kallades ”1919-års undervisningsplan”. Före 1962 användes alltså normal- och 
undervisningsplaner  för  att  se  vad  elever  skulle  kunna  och  hur  detta  sedan  skulle  mätas 
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(www.skolverket.se,  2004).   Betygssystemet  som  användes  innan  1962  kallas  ”det  absoluta 
bokstavssystemet”.  Detta  betygssystem  användes  från  1800-talets  början  fram  till  andra 
världskrigets slut (Selghed, 2004).

3.3 Läroplaner
I  och  med  införandet  av  grundskolan  1962 kom man att  utforma  en  ny  läroplan  som hette 
”Läroplanen  för  grundskolan”  -  Lgr62  (www.skolverket.se,  2004).  Efter  andra  världskriget 
började successivt det normrelaterade siffersystemet användas. I Lgr69 blev det normrelaterade 
siffersystemet permanent (Selghed, 2004). I Lgr62 preciserades mål, innehåll och metod för de 
enskilda skolämnena. Även hur och vad som skulle bedömas skrevs ner. Där togs exempelvis upp 
att läraren endast bör bedöma arbetsresultat, att kontrollerna ska ske under olika former, så som 
muntliga, skriftliga redovisningar, uppsatser, prov, föredrag osv. Syftet med betyget var att det 
skulle fungera som ett urvalshjälpmedel vid studie- och yrkesval. Slutbetyget användes också av 
arbetsgivare  som  en  merit  av  en  arbetssökande.  Dessutom  skulle  betygens  uppgift  vara  att 
förmedla målsmän hur eleven ligger till.  Men betygen fick absolut inte ta hänsyn till  elevers 
uppförande  och  ordning.  Bedömningen  får  under  inga  omständigheter  influeras  av  
ovidkommande synpunkter, t.ex. hänsyn till uppförande och ordning. (Skolöverstyrelsen, 1967 s. 
89). Men då ska tilläggas att det fanns två övriga betyg, ett i ordning och ett i uppförande utöver 
ämnesbetygen. Dessa två betyg var utformade på ett annat sätt än de övriga betygen som hade 
siffror  som  mått  på  kunskap.  I  betyget  uppförande  gällde  bokstäverna  A  B  C  och  D.  I 
ordningsbetyget gällde bokstäverna A B och C. Här i motsats till sifferbetyget (1-5 där en 3: a var 
normalbetyget)  ansågs  A  som  är  det  högsta  betyget  vara  normalbetyget.  Här  förutsattes  i 
allmänhet att eleven hade gott uppgörande och god ordning och därför skulle det inte vara någon 
anledning  till  anmärkning.  Men  vad  räknades  som god  ordning?  I  Lgr62  framhölls  att  god 
ordning var att komma i tid, sköta läxor, ta hand om läroböcker och skolmaterial. Dessa två betyg 
skulle endast avse elevens beteende i skolan och i skolans direkta närhet samt uppförande mot 
personal och andra elever (ibid.). 

Redan 1969 kom en ny  läroplan  Lgr69,  Läroplanen för  grundskolan  1969.  I  denna  läroplan 
uteslöts begreppet fostran och ordnings- och uppförandebetygen togs bort (www.skolverket.se, 
2004). När en jämförelse görs mellan Lgr62 och Lgr69 och avsnitten ”Bedömning av elevernas 
arbetsresultat” läses skiljer sig dessa inte direkt mycket åt. Det enda som tagits bort var som 
tidigare  nämnts  ordnings-  och  uppförandebetygen  (Skolöverstyrelsen,  1967)  och 
(Skolöverstyrelsen, 1970).

1980 kom nästa  läroplan,  Lgr80,  Läroplanen för  grundskolan 1980.  Denna läroplan kom att 
kritiseras en hel del på grund av att den ansågs för luddig. Det var för få direktiv, för lite styrning. 
Denna läroplan delades för första gången in i två delar, en del som utgjorde mål och riktlinjer, 
timplaner och kursplaner samt en kommentardel. Den andra delens syfte var att ge exempel och 
inspiration på hur läraren kunde göra och utforma till exempel arbetsplaner.  Lgr80 skulle göra 
det lättare för läraren att arbeta mer fritt när det kom till att välja material, metoder och teorier, 
innehållet  styrdes  tydligare  av  mål.  Det  föreslogs  även  en  förändring  av  betygssystemet, 
förändringen  bestod  i  att  det  relativa  betygssystemet  inte  skulle  följa  procenten  i  en 
normalfördelningskurva (www.skolverket.se, 2004). I Lgr80 står följande:
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Betygen skall ges i femgradig skala, där medelbetyget är tre. Någon given procentsats för de olika 
betygsgraderna skall inte finnas. Normalt skall dock antalet fyror och tvåor i en klass vara fler än 
antalet femmor respektive ettor.(Skolöverstyrelsen, 1981 s. 39).  

Syftet med betyget var fortfarande att det skulle fungera som studie och yrkesvägledning. 
Men främst som urvalsgrund när det gäller fortsatta studier. I Lgr80 togs betyg i de lägre 
årskurserna bort och betyg gavs nu endast i år 8 och 9 (Skolöverstyrelsen, 1981).

1990 den 25 oktober tillsattes av regeringen en betygsutredning. Utredningen föreslog ett 
målrelaterat betygssystem med 6 steg. Detta betygssystem godkändes inte. Men regeringen 
föreslog ett nytt system med 3 steg för grundskolan, (Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl 
godkänd) och för gymnasieskolan skulle det finnas fyra steg (Icke godkänd, Godkänd, Väl 
godkänd, Mycket väl godkänd). Det var Skolverket som skulle ge ut betygskriterier för de 
olika  stegen  samt  ansvara  för  nationella  prov  i  svenska,  matematik  och  engelska. 
Betygskriterierna för Godkänd skulle vara anslutna till mål att uppnå. Detta betygsystem kom 
att kallas ”Det Mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet” och trädde i kraft i grundskolan 
hösten 1995 (Skolöverstyrelsen, 1981).

Dagens läroplan Lpo94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, kom 1994 och då med detta nya betygssystem. Det som står om betyg och 
bedömning i Lpo94 är att betyget ska uttrycka vad den enskilda eleven har uppnått i relation 
till målen som uttrycks i de nya kursplanerna för varje ämne eller ämnesblock. Läraren finner 
stöd  för  sin  betygssättning  i  kursplanerna  och  betygskriterierna  där  mål  för  år  nio  är 
uppräknande (Skolverket, 2006). Idag används fortfarande betyget som urvals metod för att 
sortera elever till högre studier (Selghed, 2004).

Hur  lärare  ska  bedöma  har  som  sagt  varierat  över  tid,  exempelvis  skiljde  sig  det 
normrelaterade  siffersystemet  från  det  vi  har  idag  (målrelaterat  betygsystem).  Vid 
målrelaterad  bedömning försöker läraren fastställa om en bestämd egenskap eller förmåga 
finns eller inte hos eleven. Bedömningen utgår från kunskap som fastlagts i förväg. Fokus för 
bedömningen ligger på vad som ska bedömas, det vill säga validiteten. Följaktligen är inte 
huvudsyftet  med betygsystemet  att  jämföra elever  eller  skilja  dem åt  utan konstatera  om 
eleven tagit till sig dessa förutbestämda kunskaper. Resultatet är inte beroende utav vad andra 
elever  klarat  av  utan  som  tidigare  nämnts  fastställa  elevens  kunskaper  och  prestationer. 
Måttstockarna  för  bedömningen  är  kursplanernas  mål  att  uppnå  samt  betygkriterierna 
(Selghed, 2006). 
Den kriterierelaterade bedömningen utgår från:

• Formulerade undervisningsmål.
• Att flera elever kan internalisera och uppnå dessa mål och kriterier.
• Olika sätt att visa fram kunskapen eller kunnandet som kan spegla kraven i mål och 

kriterier.
• Att lärare kan tränas i att utföra samt göra rättvisa och likvärdiga bedömningar av 

elevens prestationer (Selghed, 2006).

Enligt  Selghed (2006)  kan  ett  problem med de  kriterierelaterade  bedömningarna  vara  att 
målen och kriterierna formuleras i för allmängiltiga formuleringar. Därmed finns risken att 
dessa blir för mångtydiga och diffusa. Tolkningen av dessa kriterier blir även svåra att göra 
och kan tolkas på många olika sätt.
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3.4 Sveriges skola idag
Pisa är ett Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) projekt. Pisa 
undersöker 15-åringars kunskap och färdigheter, år 2003 innefattade projektet elever från 41 
olika  länder.  Denna  undersökning  genomförs  genom  prov  i  bland  annat  matematik, 
naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning, även hur eleverna tolkar, reflekterar och 
förstår processer. Pisa syftar även till att öka förståelsen för orsakerna till skillnader mellan de 
olika länderna och därigenom kunna förbättra skolan (www.skolverket.se, a). Resultatet av 
PISA 2003 visar på att  inom de flesta  undersökningsområdena ligger Sverige något  över 
OECD-genomsnittet. I klassrummet (här avses matematiklektionerna) anser en tredjedel av 
eleverna att det är oordning och oväsen. De svenska eleverna kommer också oftast för sent till 
lektionerna (www.skolverket.se, b).

I  en artikel  i  Dagens Nyheter  i  maj  2006 skriver  Lars Lejonborg och Jan Björklund om 
förhållandena i dagens skola i Sverige. I denna artikel, som grundar sig på en undersökning 
som Statistiks Centralbyrån (SCB) gjort framkommer det att Sverige ligger långt efter bland 
a.  grannlandet  Finland vad  gäller  kunskap i  matematik,  naturvetenskap och  läsförståelse. 
Vidare skriver politikerna att den svenska skolan även utmärker sig gällande färre läxor och 
prov, skolk, sen ankomst, skadegörelse, stöld, grovt språk och stökighet i  klassrummen. I 
dessa fall ligger Sverige högt upp på listan (www.dn.se, c).

3.5 Olika länders betygsättning
Bedömningen  i  skolan  kan  ske  utifrån  många  grunder.  Imsen  (1999)  hävdar  att  det  är 
vanligast  att  vi  tänker på elevers kunskaper främst i  teoretiska ämnen. I  praktiska ämnen 
bedöms vanligen färdigheter och i språkkurser bedöms skriftliga och muntliga prestationer. 
Men det är också vanligt att elevers ordning och uppförande bedöms, det vill säga sådana 
saker som inte är ämnesorienterade. I Danmark har det utförts försök med bedömning på 
sådant som inte var ämnesorienterat. Vilket var följande:

• Självständighet i arbetet
• Koncentration och fördjupning i arbetet
• Uppfinningsrikedom
• Intresse
• Samarbete
• Initiativ
• Precision och punktlighet
• Krav på egen insats
• Förhållande till andra människor. (Imsen, 1999 s. 324)

Ett annat exempel på detta är Japan, där även ärlighet och sinne för humor bedömts. Imsen 
hävdar att genom att utvidga bedömningsområdet till mer än kunskap skulle betyget ge en 
rättvisare bild av eleverna. Bedömningen skulle bli bredare och mer varierande, till exempel 
en elev vilken är svag i svenska kan vara plikttrogen och väldigt bra på att samarbeta. Vad 
avgör om en egenskap är mer värdefull än en annan? Kan då personliga egenskaper bedömas?

3.6 Bedömning/betygsättning
Vad läraren egentligen ska bedöma och vad läraren faktiskt bedömer, skiljer sig åt i Sverige. 
Det som skrivs nedan behandlar just detta utifrån främst läroplanen och tidigare forskning. 
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3.6.1 Vad som ska bedömas
I skollagen framkommer det inte tydligt vad som ska betygsättas utan skolans uppgift lyfts 
fram. Det vill säga att skolan ska ge eleven kunskap, färdighet och främjande till harmonisk 
utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar (1 kap, 2 § SkolL). I styrdokumenten 
står det däremot tydligt att lärarens uppgift är att bedöma och betygsätta elevens uppnådda 
kunskap i de olika ämnena. I Lpo94 står följande: 

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

I  kursplanerna  finns  betygskriterierna  och  målen  som  ska  ligga  till  grund  för  betyget. 
Begreppet  kunskap är  ofta  förkommande i  former  som att  utveckla  kunskap och  utveckla 
förmåga att  förstå  kunskap och  samband.  I  exempelvis  kursplanen för  samhällsorienterade 
ämnen finns bland annat  de mål  och kriterier  som eleven ska ha uppnått  i  år  9,  vilket till 
exempel handlar om att eleven ska kunna se samband i händelser i samhället. I ett praktiskt 
ämne som till exempel musik eller hemkunskap betonas vikten av att kunna samarbeta med 
andra Det tas även upp hur bedömningens inriktning bör ske och vilka kriterier som finns för 
de olika betygsstegen. (Skolverket, 2002).

Det  står  även  i  Lpo94  att  skolan  ska  sträva  efter  att  fostra  goda  samhällsmedborgare 
(Skolverket,  2006)  Vad  är  det  då  som  läraren  egentligen  ska  ha  som  grund  för  sin 
betygsättning? Å ena sidan står det att betyget endast ska innefatta elevens kunskap och å andra 
sidan står det att vi ska fostra dem till goda samhällsmedborgare. Var ska denna goda fostran 
ge sig i uttryck? 

3.6.2 Vad som faktiskt bedöms
Selghed (2004) menar att eftersom vi tagit bort betyg i uppförande och ordning väver lärare in 
elevers uppförande i ämnesbetyget.  På något sätt tycks det som om de tidigare betygen i  
uppförande  och  ordning  inte  försvunnit  utan  bakats  in  i  ämnesbetygen  (ibid.  s.  85). 
Andersson  (1999)  anser  att  det  inte  finns  något  underlag  för  att  betygssätta  personliga 
egenskaper med tanke på vad som står i citatet ovan från Lpo94. Andersson menar också att 
när det kommer till betyget är det bara elevens kunskap som ska vägas in (Andersson, 1999). 
Som det  står  ovan får  läraren  alltså  enligt  Lpo94 inte  väga in  annat  än elevens  faktiska 
kunskap i betygsättningen, men det finns de som menar att lärare trots detta väger in elevers 
beteende i betygsättningen. Exempelvis Selghed (2004) påstår att det finns lärare som sätter 
elevens uppförande i arbetet med att förvärva kunskaper framför de faktiska ämneskunskaper 
och färdigheter som eleven ska ha uppnått. Vidare menar Selghed att vissa lärare ser det som 
naturligt att väga in elevens förhållningssätt till ämnet vid betygssättning. Detta är oavsett om 
eleven  är  hög-  eller  lågpresterande.  Om en  elevs  beteende  är  positivt  tenderar  detta  att 
påverka betyget i  positiv riktning,  detta för att  läraren vill  uppmuntra till  fortsatt  positivt 
beteende samt att motivera eleven till att försöka prestera ännu bättre i fortsättningen. När det 
sedan gäller elever med negativt beteende försöker lärare genom att sänka betygen få eleven 
att ändra sitt beteende. Lärarna vill alltså undertrycka och avlägsna dessa negativa beteenden 
genom att väva in elevens inte önskvärda uppförande i betygsättningen för att få denne att 
förstå att bättre beteende leder till bättre betyg (Selghed, 2004). Selghed (2006) skriver om att 
elever med hög frånvaro kunde få sämre betyg trots att eleven hade den kunskap som krävdes 
för att uppnå de olika betygsstegen (Selghed, 2006).
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Betyg  kan  upplevas  på  många  olika  sätt,  såväl  ur  lärarens  synvinkel  som  ur  elevens. 
Andersson (2000) skriver om sex olika alternativ. 

• Betyget är en bedömning av prestationer
• Betyget är ett samspel mellan lärare och studerande
• Betyget är en bedömning av kunskaper
• Betyget är en bedömning av hur man är
• Betyget är en bedömning av personlig utveckling 
• Det är oklart vad som bedöms

Beroende på vad som är utgångspunkten för betygssättingen kan eleven på olika sätt och i 
olika grad påverka sitt betyg. Det kan handla om att prestera det som krävs, göra gott intryck, 
skaffa sig kunskaper och bidra indirekt till sin utveckling. När grunden för betygsättning är 
utifrån personligheten eller då bedömningsprocessen är oklar kan de studerande inte alls på 
verka sitt betyg. Egentligen handlar bedömning av personlighet om det beteende som lärare 
ser i studiesituationen, då det enligt Anderssons (2000) studie, är svårt för eleven att se hur 
denne  skulle  kunna  förbättra  sitt  betyg.  Givetvis  kan  elever  visa  större  intresse  för 
skoluppgifterna och tänka  på att  bete  sig  gott,  men då  är  det  snarare  prestationerna som 
bedöms.

Selghed  (2006)  menar  att  bedömning  av  prestationer  pågår  kontinuerligt  av  lärare  som 
sammanfattar detta i ett betyg i slutet av terminen. Enligt Selghed verkar relationen mellan 
lärare och elever vara en central del. Utifrån Selgheds intervjuerna utformade han sex olika 
kategorier vad lärarna anser sig väga in i elevens betyg.

A. Elevens kunskaper och färdigheter
B. Elevens sätt att agera i skolarbetet
C. Eleven som person
D. Skolorganisatoriska aspekter
E. Externa krav och förväntningar
F. Lärares personliga läggning

I kategori A är det  elevens kunskaper och färdigheter som läraren har kännedom om som 
betygsätts. Om det är kvaliteten i elevens kunskap som är underlaget för betyget eller om det 
är  kvantitativa  perspektiv  som är  grunden  är  dock  oklart  i  denna  studie.  Arbetsinsatsen, 
aktivitet  på  lektioner  och  läxläsning  utgår  också  i  denna  kategori,  kunskaperna  mäts  av 
läraren på olika sätt där ett resultat framkommer som är betygsgrundande.

Vad  gäller  Elevens  sätt  att  agera  i  skolarbetet (kategori  B)  är  utgångspunkten  för 
betygsättningen hur eleverna visar sig i situationer då läraren betraktar dem, exempelvis i 
undervisning och hemuppgifter. I förhållande till föregående kategori har denna kategori mer 
fokus  på  hur  eleverna  beter  sig  för  att  anskaffa  kunskap  istället  för  elevens  faktiska 
ämneskunskaper och färdigheter. I kategori B delas eleverna in i två grupper, dels de elever 
som har  ett  önskvärt  beteende  som påverkar  sitt  betyg  positivt  och  dels  de  elever  som 
påverkar sitt betyg negativt genom slarv, hög frånvaro, dåligt uppträdande mot klasskamrater 
med mera. Många lärare ser det som en naturlig sak att väga in elevernas förhållningssätt till 
skolarbetet,  dessa anser att  en bedömning av elevernas faktiska kunskaper är  en för snäv 
bedömning. Någon form av ”piska och morot” används av lärarna inom kategori  B. Hög 
frånvaro hos en elev med kunskapsmässiga nivåer på Mycket väl godkänd kan på grund av sin 
höga frånvaro sänka sitt betyg. Lärarna syftar då till att de inte bara är resultatet som räknas 
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utan även arbetsprocessen, en annan förklaring till denna bedömning är rättvisan mot andra 
elever. 

Lärarna  i  kategori  C  ger  uttalande  om  att  de  påverkas  av  eleverna  som  personer  vid 
betygsättning.  I  denna kategori  handlar  det  mer  om stabila personlighetsdrag,  exempelvis 
öppenhet, om eleven är utåtriktad, verbalitet, blyghet och så vidare. De elever som är lätta att 
arbeta  med  favoriseras  hos  lärarna  och  de  elever  som orsakar  problem påverkar  betyget 
negativt. Det nämns även att utseende kan påverka betygsättningen. 

I kategori D beaktar läraren viket skolår eleven befinner sig i, vilka framtidsplaner denne har 
(ev. val till gymnasiet), samt synen på omprov. När elever befinner sig i år 8 sätter lärarna 
inte  gärna  de högre  betygen,  de  undviker  Mycket  väl  godkänd och  i  vissa  fall  även  Väl 
godkänd. Detta för att lärarna anser att det finns risk att eleverna sänker betyget till nästa 
termin. Att inte ge eleven det högsta betyget i år 8 motiverar eleven att fortsätta prestera bra 
för att uppnå högra betyg kommande terminer. Vad gäller elevernas val inför gymnasiet och 
då ett betyg kan vara stjälpande nämner lärarna att  de innerst inne vill  vara rättvisa men 
samtidigt hjälpa eleven att komma vidare till de önskade programmen. Omproven fungerar 
enligt lärarna i kategori D endast som ett medel för att nå Godkänd. Det vill säga om en elev 
inte  klarat  ett  prov  på  ordinarie  tillfälle  och  sedan  på  omprovet  skriver  ett  resultat  som 
motsvarar Mycket väl godkänd kan den dock inte uppnå mer än Godkänd i betyg.

Lärare  upplever  många  gånger  att  de  har  krav  och  förväntningar  från  kommunpolitiker, 
skolledning och föräldrar. Lärarna i kategori E menar att dessa externa krav påverkar dem vid 
betygsättningen. Målet från kommunens politiker att alla elever ska nå minst Godkänd pressar 
lärarna vid betygsättningen,  det  leder  till  att  lärarna ger  elever  Godkänd trots  att  de inte 
uppfyllt kriterierna.

I kategori F utgör lärarens personlighet den centrala aspekten. Det innebär att lärarna reagerar 
olika vid betygsättningen. Detta gäller främst de svagpresterande eleverna. Lärarna utvecklar 
en relation till eleverna och när det blir dags att sätta betyg på dem tar känslorna vid och 
lärarna ger eleverna  Godkänd trots  att  de inte uppnått  målen. Lärarna vill inte skada den 
relation som de fått till eleverna och genom att godkänna eleverna stärks lärarnas självkänsla. 
En annan orsak  kan  vara  att  lärarna  vill  komma lindrigare  undan  då  de  vet  att  det  blir 
merarbete och konsekvenser då elever inte uppnår målen. Då elever var på gräsen till att Inte 
uppnå målen och Godkänd utgick lärarna från att hellre fria än fälla eleven (Selghed, 2006).

3.7 Betygsättningens funktion
Att bedöma är en uppgift som skolan haft länge, denna bedömning förknippas många gånger 
med betyg (Imsen, 1999). En av de viktigaste orsakerna till att bedömning sker är främst för 
handledning och motivation till eleven. I de teorier som finns om inlärning framkommer det 
att elever bör få respons på det de gör, så att denne ska kunna lära sig genom sina handlingar. 
I behaviorismens teorier lyfts ”feedback” som ett viktigt moment för inlärning. Däremot är 
inte all respons lika motiverande för eleven. En positiv bedömning ger eleven både glädje och 
självförtroende  medan  den  negativa  responsen  kan  minska  både  självförtroendet  och 
arbetslusten. Således är bedömning en svår sak, den stärker motivationen när den är positiv,  
och  den  kan  minska  motivationen  när  den  är  genomgående  negativ  (ibid.  s.  321).  Det 
nuvarande betygsystemet som vi har i Sverige idag har två syften. För det första ska elevens 
kunnande speglas i överensstämmelse med kraven i mål och kriterier, det vill säga mål och 
kunskapsrelaterat. För det andra ska betyget ge upplysning om eleven i grundskolan uppnått 
minimikraven för betyget Godkänd i kunskapsmässigt hänseende (Selghed, 2006). 
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3.8 Lärarens stöd till bedömning/betygsättning
I och med att läraren är en ”enväldig bedömare” och betygsättare är det viktigt att lärare är 
införstådda med  vad som ska bedömas och  hur bedömningen ska gå tillväga. Läraren har 
dock ett förtroende som bedömare och en förväntad kunskap i dennes undervisningsämnen 
vilket underlättar för betygsättningen (Selghed, 2006).

Ett  syfte  med  skolans  styrdokument  är  att  ge  lärarna  riktlinjer  för  rättvis  och  likvärdig 
bedömning (Selghed, 2006). De riktlinjer som läraren har vid betygsättning är att läraren ska;

• genom utvecklingssamtal främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling,
• utifrån  kursplanernas  krav  allsidigt  utvärdera  varje  elevs  kunskapsutveckling,  muntligt  och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
• med  utgångspunkt  i  föräldrarnas  önskemål  fortlöpande  informera  elever  och  hem  om 

studieresultat och utvecklingsbehov och
• vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. (Skolverket 2006, s. 
16)

Dessa  riktlinjer  markerar  att  det  är  en  bedömning  utav  kunskapen  utifrån  Lpo94  och 
kursplanen  som  ska  vara  grunden  för  betygsättningen  men  även  här  nämns  den  sociala 
utvecklingen liksom i skollagen. En fråga som Selghed (2006) ställer är huruvida lärare kan 
bortse  från  den  sociala  utvecklingen  (personlighet  och  beteende)  då  bedömning  och 
betygsättning sker. I kursplaners mål och till kunskapsbegreppet kan elevens engagemang, 
noggrannhet,  ansvarstagande,  ambition,  självständighet  och  samarbetsförmåga  inrymmas. 
Därför är det viktigt att uppmärksamma de relationer som stärks psykologiskt mellan lärare 
och elev, speciellt då en lärare följer en elev i flera år. Obehöriga hänseenden kan då tas in 
vid  betygsättningen.  Under  det  tidigare  betygsystemet  kartlades  vad  lärare  ansåg  vara 
underlag  för  betyg  och  förutom  kunskap  spelade  arbetskapacitet,  samarbetsförmåga, 
självstädighet, ambition, intresse, närvaro, kreativitet, engagemang, noggrannhet och ansvar 
en roll (Selghed, 2006).

Bedömningen  ska  ske  fortlöpande  med  ett  sammanfattande  betyg  i  slutet  av  terminen. 
Skolverket säger att lärarna inte bara ska fastställa om målen uppnåtts utan även bedöma 
kvaliteten i måluppfyllelsen. Till detta har lärarna hjälp av betygskriterierna för varje enskilt 
ämne. Eftersom det är kvalitetsskillnader som avgör för vilket betyg eleven ska få är  det 
viktigt att reda ut vad begreppet kvalitet står för (Selghed, 2006). I Grundskola för bildning 
som Skolverket (1996) har gett ut, står det att i och med den ändrade betydelsen i skolans 
kunskapsförmedlande uppgift fås konsekvenser för vad som är viktigt för eleverna att lära sig 
i  skolan och hur  de lär  sig.  Följande citat  visar  på vilka kvaliteter  i  kunnandet  som ska 
bedömas.

Vissa kvaliteter i kunnandet blir viktigare än andra. Grundläggande är utvecklingen av ett rikt och 
betydelsebärande  språk.  Andra  kvaliteter  som  får  en  växande  betydelse  är  t  ex  att  uppfatta 
samband, att lösa problem, att analysera och reflektera, att tänka med hjälp av modeller, att tolka 
symboler, att se saker ur olika perspektiv, att formulera och argumentera för sin ståndpunkt, att 
värdera, att kunna uttrycka och gestalta idéer, känslor och stämningar. (Skolverket, 1996 s. 7)

För att läraren ska kunna avgöra vilken nivå eleven nått upp till har läraren kursplanernas mål 
och kriterier samt nationella prov som hjälp till bedömning. I kursplanerna har läraren två 
olika  fastställda  mål,  mål  att  sträva  mot och  mål  att  uppnå.  Dessa  mål  syftar  till  vad 
undervisningen ska åstadkomma. Funktionen med målen är att de ska vara vägledande för 

11



planeringen och hur undervisningen ska genomföras (Selghed, 2006). Skolverket har som 
avsikt  att  hjälpa  bedömningen i  skolan  genom att  förtydliga  betygsnivåerna  (Skolverket, 
1996). Vid betygsättning ska läraren kunna redovisa bedömningen av kunskapsutvecklingen 
för eleven. Det nuvarande betygssystemet lyfter fram relevansen för den enskilde läraren att 
kunna  analysera  de  kursplaner  och  betygskriterier  som  finns.  Med  dessa  dokument  ska 
läraren finna stöd om bedömning och betygsättning av eleverna (Jönsson, 2006).

Enligt  Selghed  (2006)  har  läraren  ett  svagt  stöd  för  att  få  en  rättvis  och  likvärdig 
betygssättning. Därmed menar han att målen att uppnå i år nio vad gäller  Väl godkänd och 
Mycket väl godkänd bör brytas ned till fler nivåer, det vill säga även mål att uppnå i slutet av 
år 8. Ett problem som gymnasielärarna är befriade från till skillnad från grundskolelärarna är 
att bryta ned målen. Detta kommer sig av att lärarna för senare år (år 8 och 9) ger betyg i 
samma ämne fyra gånger. Lärarna måste formulera lokala mål och kriterier för dessa terminer 
med utgångspunkt i de nationella målen och kriterierna (Selghed, 2006). Skolverket (1996) 
menar däremot att problemet för en likvärdig bedömning inte sitter i de mål som av många 
anses vara otydliga. De kvaliteter som eleven ska lära sig i skolan vad gäller kunnande är 
sådana att de inte kan beskrivas eller formuleras exakt. I rapporten, Grundskola för bildning, 
från Skolverket hävdas det att för tydiga mål skulle hindra mål uppfyllelsen och leda till att 
kunskapen skulle bli alldaglig. I stället lyfts lärarens erfarenhet och kunskap i yrket som de 
viktigaste  kvalifikationerna  för  en  riktig  och  rättvis  bedömning  i  det  nya  betygsystemet 
(Skolverket, 1996). En annan svårighet som Selghed (2006) menar är att det är svårt att skilja 
mellan mål och kriterier.  

Om mål att uppnå i kursplanen ska motsvara kraven (kriterierna för godkänd) kan man som lärare 
fråga  sig  vad  som  skiljer  mål  från  kriterier.  Tydligen  anser  man  att  mål  att  uppnå  för 
godkändnivån räcker  som ”kriterium” för  att  bestämma om eleven besitter det  kunnande som 
anges. (ibid. s. 68f)

Givetvis är det en svårighet som läraren ställs inför då betygsättning blir aktuellt för kanske 
uppemot 100 elever. Den individuella kunskapsutvecklingen utgår från varje elev med hjälp 
av nationellt givna mål och kriterier. I allmänhet, anser Selghed (2006), tilldelas för lite tid 
för  att  se  hur  lärarna  gör  kvalitativa  bedömningar,  däremot  sätter  den  kvantitativa 
bedömningen sin prägel på det nuvarande sättet att sätta betyg. Enligt de lärarintervjuer som 
Selghed gjort blir det uppenbart att lärarna vill ha fler betygssteg vilket skulle göra det lättare 
att mäta kunskap kvantitativt.
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4. Syfte och frågeställningar
Denna uppsats syftar till att studera vilka uppfattningar lärare i grundskolans senare år har om 
betyg. 

Vi har valt att utgå från följande frågeställningar:
• Vilka funktioner menar läraren att betygen har?
• Vad är enligt läraren grunderna för elevens betyg? 
• På vilka sätt försöker lärare skapa ordning i klassrummet och gott uppförande hos 

elever? 
• Vilka uppfattningar har lärare angående ett eventuellt kommande ordningsomdöme?

5. Metod
Vi har använt oss av två olika metoder. Den första metoden, the Grounded Theory, handlar 
om  förhållandet  mellan  teori  och  verklighet.  Metoden  som  sådan  framkommer  främst  i 
diskussionen. Den andra metoden som är en kvalitativ forskningsansats kallas fenomenografi.

5.1.1 The Grounded Theory som forskningsmetod
Grounded Theory benämns även  teorigenerering på empirisk grund  och har utvecklats av 
Glaser och Strauss. Grounded Theory är en metod som bygger just på empirisk grund och 
inrymmer de steg som finns mellan datainsamling och den avslutande teoretiska skrivningen. 
Syftet  med  denna  teorigenerering  är  inte  att  organisera  data  utan  att  organisera  idéer 
framställda  från data.  I  huvudsak  handlar  denna  ansats  om förhållandet  mellan  teori  och 
verklighet. För att grounded theory ska vara giltig mellan teori och data måste; 1) teorin passa 
data, 2) teorin måste fungera, 3) teorin måste ha praktisk relevans och 4) teorin måste kunna 
modifieras av ny data (Starrin, Dahlgren, Larsson, Styrborn, 1991). 

För  att  utveckla en teori  bör  man kunna avtäcka  och upptäcka fundamentala  sociala  och 
strukturella mönster av verkligheten. Samtidigt skapar den empiriska verkligheten grunden 
för själva teorin. Grounded Theory kan användas som en allmän analysmetod oavsett om det 
handlar om kvalitativ eller kvantitativ data samt som en metod för upptäckande forskning. 
För att få en så kallad teoretisk känslighet bör varje undersökningsområde angripas med så få 
förutfattade meningar som möjligt. Teoretisk känslighet innebär kort sagt att de som arbetar 
med Grounded Theory ska vara observant på händelser utan att dessa avskiljs på grund av 
förutfattade meningar.  Slutprodukten blir dessutom dålig om skrivaren är ointresserad av sitt 
arbete  (Starrin  et.al,  1991).  För  att  få  en teoretisk känslighet  börs tre  principer  följas;  a) 
multimetodprincipen,  b)  multisinnesprincipen  och  c)  principen  om  etisk  distans.  När 
multimetodprincipen  används  är  instrumentet  för  datainsamlingen  den  samma.  Således 
används  samma  metod  och  samma  frågor  till  alla  deltagande,  dock  förespråkas  flera 
datainsamlingsmetoder – den andra som komplement. Multisinnesprincipen innebär att flera 
av människans sinnen ska användas när datainsamlingen sker.  Starrin et.el  (1991) skriver 
samtidigt om att detta går emot de andra forskningsrönen då de mänskliga sinnena ofta anses 
störa  datainsamlingen, då dessa sinnen anses  vara subjektiva.  Med etisk distans avses att 
betraktaren har ett bestämt förhållningssätt, vilken inte ska vara för stor eller för liten till det 
denne observerar. Denna princip ökar mottagligheten för intryck och förmågan att sortera 
information. 
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Vid arbete med Grounded Theory är det första steget att samla på de teorietiska pusselbitarna. 
Om vartannat samlas data, kodas data och slutligen analyseras data för att utveckla en teori. 
Att redan från datainsamlingens början börja analysera och jämföra resultat ger vägledning 
för  det  fortsatta  arbetet.  Den  viktiga  länken  mellan  data  och  teori  bildas  av  den 
begreppsmässiga koden. 

Generering av en teori genom utveckling av hypotetiska relationer mellan begreppsmässiga koder 
(kategorier och deras egenskaper) vilka är genererade från data, leder till en grundad teori.  Den 
begreppsmässiga koden utgör alltså den nyckel som leder fram till en teori. (Starrin et.al, 1991 s. 
38) 

5.1.2 Fenomenografi som forskningsmetod
Fenomenografi  är  en  empirisk  forskningsansats  med  en  kvalitativ  inriktning.  I  detta 
sammanhang  står  kvalitativ  för  något  man  vill  gestalta  något  meningsinnehåll.  Inom 
fenomenografin är fokus på människors uppfattningar av infallsvinklar på omvärlden. Man 
vill  komma åt  människors uppfattningar för att  analysera,  tolka och förstå dessa då olika 
händelser i omvärlden kan uppfattas olika av människor (Uljens, 1989). Marton och Booth 
(2000) menar också att grunden inom fenomenografin är människors sätt att erfara något. 
Fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen i världen såsom andra  
betraktar dem, och att avtäcka och beskriva variationer i  det  avseendet, i  synnerhet i  ett  
pedagogiskt  sammanhang (Marton,  Booth,  2000  s.  146).  Enligt  Hartman  (2004)  handlar 
fenomenografin om att undersöka fenomen som kan studeras, exempelvis en erfarenhet som i 
vårt fall handlar om lärares uppfattningar om betyg. 

Inom fenomenografin används kategorier som beskriver skiljda uppfattningar som en grupp 
individer har av samma fenomen. Dessa olika uppfattningar kategoriseras av forskaren med 
avseende  på  skillnader  och  likheter  i  de  uppfattningar  som  uttrycks.  Beskrivningen  av 
individers uppfattningar i form av kategorier förs samman på en kollektiv nivå. Detta innebär 
att  enskilda individers  subjektiva uppfattningar  bara är  intressant  i  relation till  vad andra 
individer uppfattat. Följden av detta blir att individers uppfattningar kan förflytta sig från en 
kategori till en annan (Uljens, 1989).

5.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument 
(Olsson, Sörensen, 2007). En annan definition av reliabilitet är att en mätning är stabil och 
inte är utsatt för slumpinflytelser. Vidare ska alla intervjuer genomföras på samma sätt. Alla 
frågor ska ställas på samma sätt och situationen ska vara likadana för alla intervjupersoner 
(Trost, 2005 s. 111). Det finns dock vissa faror med intervjuer, intervjupersonen kan uppfatta 
intervjuaren som överordnad. Detta kan få till följd att intervjun blir på intervjuarens villkor 
då intervjupersonen försöker bli  accepterad av intervjuaren och svarar som denne tror att 
intervjuaren vill höra istället för att svara det han/hon faktiskt tycker (Thomsson, 2002). 

Med validitet menas ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (Olsson et.al, 
2007). Kopplingen mellan det teoretiska och det empiriska i en empirisk undersökning nås 
här.  Frågemetoden  är  avgörande  för  validiteten.  Exempelvis  i  de  fall  frågorna  är  oklart 
formulerade,  intervjuaren  har  förutfattade  meningar  och  intervjupersonen  skäms  för  att 
berätta  personliga  saker,  försämras  validiteten  (Svenning,  2003).  När  man  arbetar  med 
kvalitativa intervjuer arbetar man i regel med att få veta vad den intervjuade menar med eller 
hur denne uppfattar något (Trost, 2005). För att kunna svara på kraven om trovärdighet och 
giltighet är det viktigt att vi som författare belägger kategorierna med citat ur intervjuerna. De 
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citat man använder gör det möjligt att följa forskarens ställningstaganden (Starrin, Svensson, 
1994). 

5.3 Intervju som metod 
Intervjuer är personliga och innebär att intervjuaren träffar intervjupersonen. Innan intervjun 
börjar ska intervjupersonen vara medveten vad gäller anonymitet/konfidentialitet. Dessutom 
ska intervjupersonen vara informerad om vilka villkor som gäller för deltagandet samt att 
deltagandet är frivilligt. De svar man får från de intervjuade ska förvaras så att svaren inte kan 
nås  av  obehöriga  (www.vr.se).  Det  finns  skillnader  på  standardiserade  och  strukturerade 
intervjuer. Standardisering innebär i vilken mån frågorna är samma och situationen för den 
intervjuade  är  samma  (Trost,  2005).  Det  finns  olika  grader  av  standardisering.  Hög 
standardisering  innebär  att  exakt  likalydande  frågor  ställs  på  exakt  liknande  sätt  till 
intervjupersonerna och dessutom i samma ordningsföljd. Strukturering betyder dels huruvida 
frågorna har fasta svarsalternativ eller om de är öppna, det handlar alltså om vilket utrymme 
den  intervjuade  har  till  att  svara.  En  annan  betydelse  har  att  göra  med  innehållet.  En 
marknadsundersökning kan innefatta frågor som handlar om exempelvis så väl fiske, tobak, 
idrott. En sådan intervju har låg strukturering. En forskningsintervju handlar för det mesta om 
ett ämne och är också väl strukturerad (www.ne.se). 

Eftersom vi  i  vår  studie  söker  lärares uppfattningar  om betyg och ställningstaganden vid 
betygssättning  bör  resultat  fås  fram  genom  kvalitativa  intervjuer.  Enligt  Trost  (2005) 
kännetecknas kvalitativa intervjuer genom att enkla frågor ställs och som ger innehållsrika 
svar  med  många  intressanta  åsikter.  Utifrån  kvalitativa  intervjuer  ges  även  en  bild  av 
människors  resonemang  i  olika  frågor.  Viktigt  är  att  intervjuerna  sker  med  samma 
förutsättningar vad gäller tonfall, formuleringar och att vara konsekvent för att få en högre 
reliabilitet.

Svårigheten med att intervjua är att intervjuaren dels måste visa förståelse och intresse men 
samtidigt kan exempelvis en höjning på ögonbrynet leda till att intervjupersonen känner sig 
underlägsen och hamnar i försvarsposition (Patel, Davidson, 2003). Under våra intervjuer har 
vi använt oss av bandspelare för att få med allt material. Fördelen med bandspelare enligt 
Trost (2005) är, att man kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger efteråt, trots att det 
kräver  mycket  jobb  och  tid.  När  man skriver  ut  bandet  i  extenso  kommer  dock  mycket 
onödigt material med då detta ska nedskrivas ordagrant.

5.4 Urval
Denna uppsats riktar sig till att visa på hur lärare uppfattar betyg. Under våren 2007 har vi 
utfört intervjuer för att samla in våra data. I vår undersökningsgrupp ingår 8 lärare som är 
betygsättande lärare och införstådda i vårt undersökningsområde Antalet intervjuade lärare 
bestämdes inte i förväg, utan när vi upplevde att det inte längre kom något nytt i utsagorna 
ansåg vi det vara tillräckligt. En mättnad tycktes vara nådd. För att spegla skolans verklighet 
har vi valt att intervjua betygsättande lärare i Sverige av olika kön, olika åldrar samt olika 
undervisningsämnen. Vi har även intervjuat lärare som arbetar på olika skolor. 

5.5 Genomförande
Enligt  Starrin  et.al  (1991)  börjar  man  tidigt  att  samla  på  de  teoretiska  pusselbitarna. 
Datainsamling, kodning och analysering sker parallellt för att någon teori ska utvecklas när 
man arbetar med Grounded Theory. Detta är något som vi gjort under hela arbetsprocessen då 
vi  samtidigt  skrivit  på  bakgrund,  diskuterat  fortsättningen  och  tillsammans  muntligt 
analyserat  och  hittat  likheter  och  skillnader  i  data.  Problemformuleringarna  bör  inte 
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formuleras i förhand i denna metod. Givetvis hade vi hade vi formulerat vår problemställning 
då uppsatsen kräver något syfte men vi har fått erfara att dessa ändrats eftersom nya koder 
och frågeställningar vuxit fram under arbetes gång. Backman (1998) menar på att man ska 
formulera problemet eller frågeställningarna innan man påbörjar datainsamlingen. Men dessa 
problem  och  frågeställningar  är  inte  fasta  utan  kan  generera  till  nya  problem  och 
frågeställningar.  Enligt  Starrin et.al  (1991) är  detta tillvägagångssättet  vid arbete  med the 
Grounded Theory. 

Vid  tillfrågandet  av  intervjukandidater  nämnde vi  att  det  ska  handla  om bedömning och 
betygsättning.  Dessa intervjuer gjordes utan någon inbördes ordning, endast efter tid och 
möjlighet för både intervjuarna och den intervjuade. Med hänsyn till att försöka få spridning 
på lärarnas undervisningsämnen frågade vi, utan närmare kännedom om lärarna, om de ville 
ställa upp på en intervju. De intervjuade fick själva välja tid och plats där intervjuerna skulle 
ske. Intervjuerna var alltid i ett enskilt rum. Intervjuerna skedde under en två veckors period. 
Tidsmässigt har intervjuerna varierat mellan 15-30 minuter och intervjumaterialet var samma 
för samtliga. Inledningsvis var intervjufrågorna öppna till sin karaktär, allt eftersom följde 
mer specifika frågor. Våra intervjufrågor var standardiserade i den mening att alla lärare fick 
chans att svara på samma frågor trots att de alltid inte uttalades av oss. Detta beror på att 
svaret på en fråga ibland kunde täcka in följdfrågan eller någon annan efterkommande fråga. 
Intervjuerna  hade  hög  grad  av  strukturering  då  vi  endast  samtalade  om  bedömning  och 
betygsättning med samtliga intervjuade (www.ne.se).

The Grounded Theory handlar om förhållandet mellan teori  och verklighet.  Syftet  har en 
praktisk  relevans  då  det  handlar  om  vad  lärare  faktiskt  arbetar  med.  Arbetet  kan  också 
modifieras med ny data. Därför anser vi att denna metod passar vårt arbete bra då det handlar 
om  att  utifrån  uppsatsens  syfte  och  arbetets  bakgrund  tillsammans  med  resultatet  av 
intervjuerna komma fram till svar som speglar verkligheten. 

5.6 Analys och bearbetning av intervjumaterial
Intervjuerna har skett  enskilt  med respektive intervjuperson och intervjuerna bandades in. 
Efter att intervjuerna gjort överfördes dessa intervjuer över från kassett till digitaliserad form i 
en dator. Sedan skrevs dessa ned i sin helhet för vidare analys. Trost (2005) anser att det är ett 
mödosamt arbete att skriva ned en intervju ordagrant men genom detta fås allt material med. 
Dessutom har vi alltid kunnat återgår till inspelningen för att verkligen lyssna på tonfall och 
hur något sagts. 

Vår bearbetning av intervjumaterialet har skett i flera steg. När materialet var nedskrivet på 
papper började det stora arbetet med att analysera och kategorisera de svar som framkommit.
Grunden  för  vår  kategorisering  har  varit  med  utgångspunkt  från  våra  frågeställningar, 
dessutom har kategoriseringen skett med hjälp av den fenomenografiska metoden där likheter 
och skillnader i uppfattningar utskiljts (Uljens, 1989). I resultatet har vi sedan redovisat de 
svar vi fått i både tabellform och som löpande text. Resultatet har vi arbetat vidare med i 
diskussionen där vi  kopplat  detta till  bakgrunden, för att  se  förhållandet mellan teori  och 
verklighet enligt Grounded Theory (Starrin et.al, 1991).
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6. Resultat
Betygssättning är, om den ska utföras enligt intentionerna, en omfattande och svårbemästrad  
uppgift i lärararbetet. (Selghed, 2006 s. 70)

Resultatet  bygger  på  åtta  intervjuer  av  betygssättande  lärare.  Nedan  redovisas  lärarnas 
sammanställda  intervjusvar  utifrån  våra  frågeställningar.  Lärarnas  uppfattningar  och 
erfarenheter av betygssättning som framkom i intervjuerna synliggörs och exemplifieras i 
resultatet. För att underlätta för oss och för läsaren att följa de olika citaten har vi benämnt de 
intervjuade  lärarna  slumpmässigt  med  bokstäverna  A-H.  Resultaten  presenteras  först  i 
tabellform  för  att  läsaren  ska  få  en  tydlig  överblick  av  intervjusvaren.  Sedan  följer  en 
utförligare beskrivning av tabellen och lärarnas svar.

6.1 Betygets funktion
Vår första frågeställning berör vilken funktion läraren anser att betygen har redovisas nedan i 
dels tabellfrom och sedan med de svar vi fick från de intervjuade lärarna.

Tabell 1: Svar som lärare gav gällande betygets funktion

De flesta av intervjupersonerna säger att  betygets funktion är att  mäta och se vad eleven 
presterat,  det vill säga en summativt bedömning. De menar även på att betygen visar vad 
eleven  också  skulle  kunna  jobba  vidare  med.  Lärare  G  upplever  att  betyget  är 
studiemotiverande för eleverna och att de skärper till sig i och med att de börjar få betyg. Så 
fort  man börjar  prata  betyg  i  åttan  med dem […] blir  de  väldigt  studiemotiverade men 
samtidigt funderar denne lärare om det är åldern och mognaden som också spelar in i den 
ökade  studiemotivationen.  En  annan  lärare  skulle  gärna  se  att  eleverna  började  få  betyg 
tidigare då denne lärare menar på att eleverna får ett uppvaknande för sina studier. Samma 
lärare menar att ett betyg till jul i år åtta är för sent då eleverna redan gått de tre av sex 
terminer som denne har eleverna. Men det finns även negativa aspekter med betyget anser en 
del lärare, de menar på att dagens betygsystem kan slå ut elever i och med att de Inte uppnår 
målen  samt att det innebär stress och press. Lärare E menar just på detta och säger:  Men 
andra gånger kanske det kan vara pressande för en del, att det blir väldigt betygsfixerande  
och man glömmer bort  att  man ska lära sig,  det  blir  korttids  tänkande.  Att  man lär för  
prestationen, inte för livet. Lärare C menar på att betyget i  sig egentligen inte har någon 
funktion  förutom som ett  kvitto  på  att  man  gått  ut  grundskolan.  Betygen  är  ju  bara  en 
urvalsfunktion till gymnasiet och betygen som sådana är enkelriktade och de som sådana  
kanske inte riktigt ger så mycket feedback till eleverna, det är bara ett kvitto. Vissa lärare 
menar på att de håller nere betyg fram till sista terminen i nian för att motivera eleverna att 
fortsätta kämpa, det vill säga, nå högre betygsmässigt. Lärarna berättar också att de hellre 
friar  än  fäller  en  elev  som  ligger  på  gränsen  till  Godkänd,  som  lärare  D  uttryckte; 
Huvudsaken är att man kan motivera hur man satt betyg. Kan man det, är det inget fel i sig  
att sätta ett snäll G.

Svar som lärare gav
Urvalsfunktion till gymnasiet
Visar elevens prestation
Ett kvitto
Studiemotiverande
Leder till stress och press
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Alla av de intervjuade lärarna menar att betyget kan användas som morot för eleven då de vet 
att de kan uppnå högre betygsmässigt om de anstränger sig lite extra genom att analysera mer, 
förstå mer och se mer samband samt utmana sig själv mer. En annan lärare säger att denne 
lyfter eleverna genom att presentera elevernas provresultat i klassen för att de på något sätt 
ska  känna  sig  duktiga  och  därigenom  hyllas.  En  lärare  menar  att  betyget  inte  alls  ska 
användas i syfte som piska och morot för eleven då det livslånga lärandet glöms bort. Att 
betyget  i  något  fall  används som piska medger  två utav lärarna,  dock sker detta  som en 
desperat åtgärd när lärarna känner sig frustrerade och uttrycker sig exempelvis om någon elev 
kastar en sak det var ju synd för betyget det berättar lärare G, men påpekar att det ofta är med 
en skämtsam framtoning som denna säger det. Lärare F gillar inte alls att använda betyget 
som piska men vid jobbiga tillfällen kan denne enligt sig själv säga det här måste ni göra, om 
inte annat för att ni ska få ett betyg. 

Ett fåtal av intervjupersonerna vill helst se en betygsfri grundskola. Lärare F säger: Jag tycker 
det blir för stor fixering vid betyg istället för livslångt lärande. Andra lärare menar på att 
betyget endast har en urvalsfunktion för vilka som ska få gå på de olika programmen på 
gymnasiet.  Några  av  lärarna  vill  förändra  betygen.  De  vill  att  det  ska  finnas  fler  steg, 
framförallt då när de kommer till betyget Godkänd. Dessa lärare känner att det är för grymt 
med  att  inte  få  ett  betyg  alls  och  att  betyget  Godkänd är  för  brett  och  därför  bör  fler 
betygsnivåer på den nedre halvan av betygsskalan skapas.

Det här senare betygsystemet är grymmare och man kan säga att det är ännu mer pressande för 
dem som har svårt i skolan. För att inte uppnå målen, det känns ju hemskt, de har ju ändå gått i 
skolan från år ett till år nio och lärt sig ofantligt mycket och så står det i deras betyg uppnår ej  
målen. (Lärare B)

6.2 Grunder för elevers betyg
I  denna fråga,  vad läraren anser vara grunder för elevens betyg,  har vi  valt  att  utgå från 
Selgheds (2006) benämningar på kategorier som nämns i bakgrunden. Vi anser att de täcker 
in våra intervjusvar och därför vara relevanta att utgå ifrån vid redovisning av våra resultat. 

Tabell 2: Enligt läraren betygsgrundande faktorer

Den viktigaste grunden för betygsättningen är elevens kunskaper och färdigheter enligt de 
intervjuade lärarna. Dessa kunskaper baseras på betygskriterierna som Skolverket gett ut och 
till en viss del på de nationella proven då de förekommer. De nationella proven är ett stöd för 
eleven. I de fall en elev har hög frånvaro och inte visar sin kunskap i andra tillfällen förutom 
på de nationella proven kan denne elev hjälpas av just dessa, då eleven faktiskt visar ved 
denne kan. Lärare B säger att de nationella proven kan visa att  trots all tjafs kring den här  
eleven har han eller hon kunskaperna för G eller för VG.  Vidare uttrycker sig lärare B:

Svar som lärare gav                            
Elevens kunskaper och färdigheter
Elevens sätt att agera i skolarbetet
Eleven som person
Skolorganisatoriska aspekter
Lärares personliga läggning
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I engelskan finns de ju de som kämpar som djur men som ändå aldrig kommer upp till något högre 
betyg också finns det ju vissa ”slöisar” som är mycket ute på nätet, spelar dataspel, lyssnar på 
musik och som har en språkkänsla och fixar speciellt nationella prov […] Sådana elever kan göra 
väldigt bra ifrån sig på nationella prov och det är ju ingen bekräftelse på vad de har presterat, för 
på timmarna kan de ha varit slöa rent ut sagt. Men de kan ändå klara det väldigt bra.  (Lärare B) 

För att ta reda på elevers kunskaper använder sig lärarna främst av prov, nationella prov, 
inlämningsuppgifter, diskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar, grupparbeten m.m. 
Samtliga lärare varierar sina sätt att inhämta information om elevens kunskap och försöker 
göra det i alla situationer. Detta för att lärarna menar att alla elever lär olika och kan uttrycka 
sig på olika sätt. Andra förekommande grunder vid betygsättning handlar om eleven i skolan, 
dels hur de agerar i skolarbete och dels deras personligheter. Vad gäller elevens sätt att agera i 
skolarbetet framkommer det ur intervjuerna att ambitionen och fliten under skoltid också är 
en avgörande faktor till ett kommande betyg. Detta gäller främst då elevens betyg är gränsfall 
men också att eleven ska ta till vara på de lektionstillfällen de har. En av lärarna uttrycker sig 
följande: 

ett är ju att de har närvaro, att de har varit på mina lektioner […] hög närvaro det tycker jag är som 
grunden på det hela. Nummer två är att det gör de man förväntar si att de ska göra i det dagliga 
skolarbetet, löser uppgifter och lämnar in olika saker vi kommit överens om. Nummer tre […] att 
man läser på till läxor […] och sedan proven har ju också en viss betydelse. (Lärare D)

En  annan  lärare  menar  också  att  en  viktig  del  betygsättningen  är  prestationerna  på 
lektionerna. Att elevens personlighet kan vara en grund för bättre eller sämre betyg beklagar 
en lärare då denna menar att: 

visst är det väl så att en elev som kan utrycka sig väl i tal och i skrift, en elev som vågar pröva på 
funderingar, en elev som kan tänka ganska självständigt, den eleven skulle jag nog säga generellt 
klarar sig bättre i dagens betygsystem än i ett annat. Så betygsmässigt så blir ju sådana egenskaper 
högre värderade än den som bara är ambitiös och flitig, om man nu ska vara lite krass.  (Lärare F)

Vad gäller  Lärarens  personliga  läggning  avses  de  lärare  som har  upprättat  en  personlig 
kontakt till eleven och följt den under flera terminer. En lärare berättar om en elev som länge 
mått dåligt men dock kämpat genom mer än 5 terminer och uppnått Godkänd i betyg i denne 
lärarens ämnen. Efter slutterminens första hälft har denne elev mått ovanligt dåligt och ligger 
nu under betyget  Godkänd.  Då menar denne lärare att eleven inte endast ska bedömas efter 
sina misslyckanden i slutet av år 9 utan att hänsyn ska tas till alla sex terminer hon kämpat 
och gått i skolan. En annan utav de intervjuade diskuterade kring vad elever som ligger på 
gränsen mellan att Inte uppnått målen och Godkänd vinner av det ena betyget eller det andra. 
En elev som för övrigt presterat bra eller till och med mycket bra i de övriga ämnena men 
faller på att inte få ett betyg i ett kärnämne kanske ändå bör få  Godkänd.  Detta motiverar 
läraren med att eleven kanske endast har specifika problem just i ett visst ämne men för övrigt 
klarar sig mycket bra, en sådan elev bör få komma in på önskat program till gymnasiet. Men 
att eleven haft svårt i just detta ämne bör påpekas vid överlämningen till gymnasiet så att 
eleven kan få hjälp och stöd. Däremot finns det sådana elever, menar läraren, som skulle 
vinna på att gå ett år på individuella programmet. 

De intervjuade lärarna menar att för att nå ett högre betyg krävs det mer av eleverna. De ska 
kunna se samband och kunna dra egna slutsatser kunna tänka själv utifrån de faktakunskaper 
eleverna besitter. Det krävs även att eleverna ska kunna samarbeta. De ska helt enkelt få en 
djupare förståelse för ämnet. Detta gäller såväl teoretiska som praktiska ämnen. 
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6.2.1 Teoretiska och praktiska ämnen
När  resultaten  har  studerats  har  vi  kunnat  se  skillnader  mellan  vad  som är  grunden  för 
betygsättningen för teoretiskt undervisande lärare respektive praktiskt. För att kunna diskutera 
skillnader i betygsättningen i praktiska och teorietiska ämnen redovisas nedan de svar lärarna 
angivit utifrån deras ämnen, det vill säga praktiska/teoretiska. 

I  de  praktiska  ämnena  framkommer  faktorer  som  arbetsprocess,  tillvägagångssätt, 
självständigt  arbete,  förmåga,  samarbete,  ambition  och  attityd.  Annat  som  lärarna  i  de 
praktiska ämnena tittar på vid betygsättning är hur eleven arbetar på lektionerna, det färdiga 
resultatet, hur eleven kommer fram till slutprodukten, hur eleven löser problem, hur eleven 
beter sig, arbetsinsats under lektionerna och aktivt deltagande. En lärare menar:

men är det en elev som bara leker och stör då presterar den ju ingenting och på så vis kan man ju 
säga  att  det  påverkar  […]  I  vårat  ämne  är  det  ju  mycket  beroende  på  vad  man  framställer, 
tillverkar och så vidare. I ett annat kanske man kan busa lite och höra med ena örat och ändå 
snappa upp vissa saker men hos oss måste de faktiskt jobba […] Om än att man inte tänker på det 
att han är en buse, han får dåligt betyg. Så gör jag ju aldrig men det kan påverka för han hinner ju 
inte göra det han ska. (Lärare H)

  
I  de teoretiska ämnena menar lärarna att  en grund för  betygsättningen är  bland annat  att 
eleverna klarat målen, elevernas prestation under lektionerna, provresultat (även nationella 
proven i kärnämnen), redovisningar och inlämningsuppgifter. Där till kommer det hur eleven 
använder sig av sina kunskaper, att eleven kan dra egna slutsatser och se samband, att eleven 
gör det den ska under skoldagen, tar ansvar för sitt eget arbete och lärande samt sköter läxor. 
Övriga  faktorer  som  ligger  till  grund  för  elevens  betyg  är  vilja,  ambition,  flit,  elevens 
psykiska hälsa samt hög närvaro. En lärare anser att en dålig arbetsmiljö i klassrummet kan 
påverka elevens betyg negativt. En annan lärare menar på att även fast lärarna enbart ska 
betygssätta efter betygskriterierna finns andra faktorer kan påverka eftersom de endast bara är 
människor.  

6.3 Skapande av ordning och gott uppförande hos elever

Tabell 3: Lärares metod för att skapa ordning i klassrummet och gott uppförande hos elever

Majoriteten av lärarna menar att det viktigaste är, när det kommer till att skapa ordning, att ha 
en god dialog med klassen. Lärarna försöker prata med eleverna för att förklara varför de vill 
ha vissa regler samt att ge eleverna en chans att bemöta dessa regler. Andra viktiga sätt som 
lärarna använder sig av är att de försöker vara goda förebilder för eleverna då lärarna menar 
att man inte kan förvänta sig att eleverna ska följa skolans ordningsregler om inte lärarna 
själv följer dem. Lärarna anser även att man måste vara tydlig i sitt sätt att prata med eleverna 
om vad läraren accepterar  eller  inte.  Andra lärare  tycker  även att  goda relationer  mellan 
klassen och läraren är vikigt för ordningen i klassrummet:

Svar som lärare gav
Skapa lust till lärande
Vara en god förebild
Ha dialog med eleven
Tala om skol- och klassrumsregler
Vara tydlig som lärare
Skapa goda relationer
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Att skapa goda relationer till klassen och mellan elever utan att bli […] kompisar. Men jag tror att 
det är viktigt att man har en bra social relation till klassen och att man bjuder på sig själv. […] 
Man får hela tiden jobba med balans, skolan är många gånger uppfostran. (Lärare D)

Endast en lärare menar att enda sättet att få ordning i klassrummet är genom att skapa lust till 
att  lära  hos  eleven.  Genom  lusten  till  lärande  menar  läraren  att  ett  lugn  infinner  sig  i 
klassrummet och eleverna får ro till att ta till sig kunskap.

6.4 Uppfattningar angående ordningsomdöme
Vad gäller lärarnas uppfattningar om ett eventuellt kommande ordningsomdöme redovisas 
svaren nedan. Generellt sett uttryckte sig många lärare att de faktiskt inte tänkt så mycket på 
detta förslag.

Tabell 4: Lärares syn på ett eventuellt kommande ordningsomdöme

De flesta lärarna (sju av åtta) är mer eller mindre emot betyget. Vissa är osäkra på hur ett 
eventuellt ordningsomdöme kommer utformas och därför är de mer emot än för. Andra lärare 
i denna kategori är helt emot ordningsomdömet men samtidigt menar lärare F att hot fungerar 
väl. Lärarna som är emot ordningsomdömet tror inte att det kommer fylla någon funktion och 
att det inte löser skolans problem långsiktigt. Lärare D säger att oordningen i skolan inte bara 
är  ett lärarproblem utan ett samhällsproblem. Endast en lärare är för ordningsomdöme då 
denne ser att det kan har bromsande effekter på elevens negativa beteende samt att det är ett 
kvitto till hemmet så att de ska se att ordning med elever behövs jobbas mer med. De två 
senaste argument för ordningsomdömet delar även en lärare som är emot ordningsomdömet, 
då denne ser att  det  ändå kan komma något  gott  ur  ett  sådant  betyg.  Lärare  F efterlyste 
däremot ett betyg i ”kämpa” eftersom då vi frågade om ordningsomdömet svarade denne: för 
det är nästan så att jag hellre skulle vilja säga att de som kämpar och kämpar, är flitiga och  
försöker, det skulle man hellre se att det skulle vi ha ett betyg för. Kämpa skulle man ju vilja  
belöna någonstans. 
 

7. Diskussion
För att koppla samman den lästa litteraturen och de resultat vi fått redovisar vi här nedan de 
skillnader och likheter som finns mellan vår studie och bakgrunden. Detta grundar sig i The 
Grounded Theory som är en arbetsprocess som handlar om förhållandet mellan teori  och 
verklighet. Denna teori är dock endast aktuell då teorin fungerar, har praktisk relevans och 
passar insamlad data. Dessutom ska teorin kunna förändras av ny data. Detta anser vi att vår 
teori och data svarar mot. 

Snart är det dags för examen från lärarutbildningen för vår del. När det blev aktuellt med att 
skriva examensarbete kände vi att vi ville skriva om betygsättning. Det beror på att vi kände 
en  osäkerhet  kring  bedömning  och  betygsättning.  Att  fördjupa  sig  i  bedömning  och 
betygsättning kändes viktigt, då detta är en stor del av vår kommande yrkesprofession. Som 
vi tidigare skrivit i bakgrunden är betygsättningen en svår och omfattande uppgift, som också 
Selghed (2006) framhåller. Dessutom är det stöd som vi lärare har för en rättvis betygsättning 

Svar som lärare gav                            
Ser ingen funktion med ordningsomdöme
Löser inte skolans problem
Bromsande effekt
Kvitto till föräldrarna
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svagt (Selghed, 2006) men dock menar Skolverket (1996) att för tydliga direktiv skulle hindra 
måluppfyllelsen. Detta får vi som blivande lärare se som en ansvarsfull uppgift att bära med 
oss ut i yrkesrollen.

7.1 Resultatdiskussion 
Enligt  Lpo94  är  betygets  funktion  att  mäta  hur  bra  eleven  nått  målen  som  uttrycks  i 
kursplanerna (Skolverket, 2006). Detta får medhåll från majoriteten av de intervjuade lärarna 
då de menar att betygets funktion främst ligger i att mäta det eleven presterat. Enligt Imsen 
(1999) bör eleven få respons på det de har gjort, det vill säga en feedback som eleven får för 
att  lära  sig  genom sina handlingar.  Att  betyget  är  studiemotiverande för  eleven framkom 
också genom intervjuerna vilket bekräftas även av just Imsen eftersom att positiv respons ger 
glädje och självförtroende. Men det är inte alltid responsen är positiv, i de fall den är negativ 
verkar den mer till att eleven förlorar arbetslusten och självförtroendet, vilket en del av de 
intervjuade lärarna också framhöll. 

Några utav de intervjuade lärarna ansåg att betyget fyller en urvalsfunktion då eleven ska sök 
in till gymnasiet. Dessa lärare resonerade kring vilka konsekvenser de kan leda till för eleven 
om denne inte får ett betyg i ett visst ämne. De menade på att de kan hålla nere betygen i år 
åtta samt till jul i år nio. Sedan i slutet på år nio ger de ett högre betyg om läraren ser att 
eleven kämpat och vet att de vill in på ett visst program till gymnasiet. Lärare D uttryckte; 
Huvudsaken är att man kan motivera hur man satt betyg. Kan man det, är det inget fel i sig  
att sätta ett snäll G. Detta visade även Selgheds (2006) studie, där lärarna också menade på 
att  de hellre  fria  än  fäller.  De intervjuade lärarnas  tankar  överensstämmer  med Selgheds 
resultat, att lärarna ska kunna motivera de betyg de sätter och ser till att elev får hjälp i det 
specifika ämnet på gymnasiet. Det kan kännas orättvist om en elev som är svag i engelska 
men väldigt stark i de övriga ämnena exempelvis inte får komma in på sitt önskade program 
och istället tvingas gå på individuella programmet ett år, då det faktiskt finns möjlighet att få 
extra hjälp i den vanliga engelska undervisningen i gymnasiet. Givetvis ska inte en sådan elev 
som inte försöker eller ens är i skolan få ett ”snäll G”. Detta ger oss som lärare en förståelse 
för att allt i skolan är inte svart eller vitt, det finns gråa nyanser. 

Som vi tidigare nämnde ansåg alla lärare att betyget används eller kan användas som morot. 
Detta görs genom uppmuntran, positiv feedback och respons på det arbete eleven presterar. 
Ofta krävs det att eleverna använder sina kunskaper till att förstå och dra slutsatser samt se 
det i större sammanhang. Lärarna ger således eleverna verktyg för att nå till ett högre betyg 
samtidigt som betygen i sig är en morot. Sällan eller aldrig används betyget som piska, alltså 
negativ feedback som också Imsen (1999) nämnde. I de fall det skedde var det i  form av 
desperation, en sista åtgärd men också med en viss ironi då det aldrig var allvarligt menat och 
i och med att betygen ändå inte sänks. 

Grunden  för  lärarnas  betygsättning  av  elever  ligger  främst  på  elevens  kunskaper  och 
färdigheter som också Selghed (2006) menar. Detta är det Skolverket (2006) har gett som 
riktlinjer just för lärares betygsättning och som är den enda som egentligen får betygsättas, 
vilket står klart och tydligt i Lpo94. Lärare B som undervisar i kärnämnen känner en trygghet 
då det kommer till betygsättningen då de har de nationella proven att luta sig tillbaka. De 
nationella proven kan också vara ett stöd för eleven, där eleven kan visa sin faktiska kunskap, 
och inte bara ett kontrollmedel. Elevens personlighet och sätt att handla i skolan väger dock 
in i betygen enligt andra lärare. Men främst då i situationer då eleven befinner sig mellan två 
betygsnivåer. Selghed (2004, 2006) och Andersson (2000) menar alla just detta; att elevens 
personlighet  och  handlingar  i  skolan  visst  kan  påverka  betygsättningen.  Personliga 
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egenskaper som ambition och flit betygssätts inte direkt utan det som kommer ur fliten. Andra 
menade på att flit och ambition faktiskt vägs in i betygen. Resultatet av intervjusvaren visar 
på att flit och ambition kan leda till högre betyg just genom fliten. Men flit och ambition är 
inte direkt lika med högre betyg i och med att lärare menar på att elever som inte arbetar 
mycket på lektionerna ändå kan uppnå de högre betygsstegen.

Utifrån våra intervjusvar kan vi se att svaren som berör  Skolorganisatoriska aspekter  och 
Lärares personliga läggning går hand i hand. Med det menar vi att många svar handlar i stort 
sett om att fria eller fälla. Lärarna ville hellre ge ett bra betyg med hänsyn till vilket år och 
vilken situation eleven befinner sig i,  vilket Selghed (2006) också hävdar. Exempelvis då 
elever vill in på ett speciellt program i gymnasiet där betygen är en avgörande faktor kunde 
lärare ge elever det högre betyget ifall de ligger på gränsen mellan två betyg, det vill säga 
skolorganisatoriska aspekter. Om man då tittar på den andra kategorin Lärarens personliga 
läggning ser man även här att lärarna ville ge eleverna ett högre betyg för att hjälpa främst 
svagpresterande elever. Men lärarnas önskan är ändå att  vara så rättvis som möjligt  i  sin 
betygsättning. Något lärarna inte nämnde under intervjun men som Selghed (2006) menar på 
är att lärarna vill komma undan konsekvenserna som blir när en elev inte når målen. 

Om man tittar på skillnaderna mellan vad de praktiskt och teoretiskt undervisande lärarna 
anser vara grunden för sin betygsättning menar de teoretiskt undervisande lärarna till skillnad 
från  de  praktiskt  undervisade  lärarna  att  fokus  ligger  på  hur  eleven  klarat  målen  utifrån 
betygskriterierna,  provresultat,  redovisningar,  inlämningsuppgifter,  hur  eleven  sköter  sina 
läxor, vilja, flit, elevens psykiska hälsa samt ansvar för sitt eget arbete och lärande. En lärare 
menade  att  klassrummets  arbetsmiljö  påverkar  elevens  arbete,  dock  inte  lärarens 
betygsättning av  eleven.  Medan i  de praktiska  ämnena är  det  viktigt  att  eleven är  aktivt 
deltagande, sköter sitt arbete då det ofta handlar om att det är en produkt som ska framställas 
och betygsättas. Även arbetsprocessen i de praktiska ämnena är viktigare när det kommer till 
betygsättning.

Andra saker som självständighet och samarbete är också viktigare i de praktiska ämnena. 
Alltså är  det  lättare för  en ”stökig” elev att  få  bättre  betyg i  ett  teoretiskt  ämne än i  ett 
praktiskt. De likheter som vi kan finna mellan praktiska och teoretiska ämnen är prestation 
under lektionerna, ambition, hur eleven använder sina kunskaper, elevens förmåga att kunna 
dra egna slutsatser, kunna se samband och ha hög närvaro.

Ur svaren på vår tredje frågeställning framkom att få av lärarna använder sig av betygen för 
att skapa ordning i klassrummet och gott uppförande hos eleverna som Selghed (2006) menar. 
Selghed hävdar i sin studie att läraren vill uppmuntra eleverna till ett gott beteende genom att 
ge ett bra betyg och motverka negativt beteende genom att sänka betyget. Vår studie visar att 
så inte är fallet, majoriteten av lärarna använder sig inte alls av detta. Endast enstaka lärare 
nämner  att  piska  förekommer  men  verkställs  dock  aldrig.  Lärarna  skapar  ordning  i 
klassrummet  och  gott  uppförande  hos  eleven  främst  genom  att  upprätta  en  dialog  med 
eleverna och vara goda förebilder. Lärare G menar att ordningsfrågor uppkommer varje dag 
och därför måste läraren hela tiden föra dialog om hur denne vill ha det i klassrummet, då 
både lärare och elever tillsammans. Många gånger samtalar läraren med eleverna om varför 
de har vissa regler. Detta för att få eleverna att tänka efter och förstå att de regler som finns 
faktiskt  har  en  mening.  Ett  gott  uppförande  kan  leda  till  högre  betyg  men betyget  i  sig 
används inte för att förbättra elevens uppförande och ordning.  
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Vad gäller  vår fjärde frågeställning om ett  eventuellt  kommande ordningsomdöme var de 
flesta lärare emot detta. Vad som var förvånande var att många lärare inte ägnat en tanke på 
just detta innan vi ställde frågan, vilket innebar att svaren vi fick förmodligen var en spontan 
reaktion. Det alliansen (www.dn.se, a)  hoppas vinna på ett ordningsomdöme är att komma 
tillstånd med den ökade oordningen i skolorna då lärarna sättar onödigt mycket tid på att 
disciplinera eleverna istället för att undervisa dem. De lärare vi har pratat med hade svårt att 
se funktionen med ett sådant omdöme och tvivlade på att det skulle lösa skolans problem då 
elevers  oordning  egentligen  är  ett  samhällsproblem.  Lärarna  menade  att  med  dialog  kan 
problemen i  skolan  lösas  även  fast  hot  ibland fungerar.  De intervjuade  lärarna  kände  en 
osäkerhet dels för att de inte visste hur ordningsomdömet kommer utformas och dels om det 
följde med eleven hela livet. 

Vi kan se i våra intervjuer att många lärare som har arbetat som lärare en längre tid och varit 
med att betygsätta i det gamla 1-5 systemet upplever en saknad av betyget två. De menar på 
att en etta är likvärdig med dagens Inte uppnått målen. De som inte gjorde något i skolan förr, 
fick en etta, idag får de inget alls. Lärarna menar att just därför är det grymt mot elever som 
kämpar och sliter för att nå Godkänd att de idag klumpas ihop med de elever som inte gör 
något alls. Dessa lärare hävdar att tvåan var ett betyg för de elever som var svaga men ändå 
försökte. 

7.2 Diskussion – validitet och reliabilitet
När det gäller förförståelsen för vårt arbete var i och för sig inte speciellt stor, därför harvi 
valt att skriva om betygsättning. Men i och med att vi ändå läst fyra år på lärarutbildningen 
har vi fått med oss ett tänkande kring lärarrollen och hur vi som lärare bör handskas med 
bedömning. 

Eftersom att vår studie grundar sig på intervjuer bör uppsatsens giltighet och tillförlitlighet 
ses över och vi bör kritiskt ganska vårt arbete. Vi utförde våra intervjuer med hjälp av en 
bandspelar vilket vi anser att vi haft stor nytta av. Förutom att båda författarna varit delaktiga 
i  nästan  alla  intervjuer,  har  vi  i  och  med  inspelningen  kunnat  skriva  av  intervjuerna 
fullständigt samt kunnat återgå till  svaren då vi  känt  en osäkerhet  kring någon fråga.  De 
inspelade intervjuerna har sparats på en privat dator och dessutom benämnts med ”Lärare A”, 
”Lärare B” och så vidare. Detta gör att ingen obehörig kan ta del av det inspelade materialet 
eller tyda vem de intervjuade är, som Vetenskapsrådet rekommenderar (www.vr.se).  

De svar vi fått av lärarna kan vi inte garantera vara helt uppriktiga. Det kan vara att lärarna 
uppger hur de bör betygsätta istället för att säga hur de faktiskt går tillväga då de sätter betyg, 
vilket Svenning (2003) påpekar. I de flesta fall har vi upplevt att intervjupersonerna svarat 
ärligt i och med att de är anonyma. Utifrån de svar vi fått har vi tolkat det i resultatet.  Vi har 
utgått  från  samma  frågeformulär  till  alla  intervjupersoner  men  vad  gäller  ordningen  på 
frågorna kan en viss variation ha förekommit. Exempelvis i sådana fall då lärarna redan pratat 
kring  någon  av  de  efterföljande  frågorna  har  denna  fråga  utgått.  Vi  tror  även  att  lärare 
uppfattar våra frågeställningar på ett korrekt sätt, i de fall de inte riktigt förstått frågan har de i 
sin tur frågat oss hur vi menar. När vi varit tvungen att förklara en fråga ytterligare har det 
skett på något olika sätt. Vid varje intervju har vi upplevt att en mättnad varit nådd, men vi 
har ändå alltid gett intervjupersonen tillfälle att tillägga något som denne upplevt fallit bort 
under intervjun.  Någon känsla av att de intervjuade lärarna har känt sig underlägsna eller 
pressade utav oss har vi inte upplevt, men endast de kan svara på om de verkligen gjort det 
eller inte. En förklaring till att de inte känt sig underlägsna eller pressade beror på att våra 
frågor har varit riktade till dem som lärare och dess verksamhet, dessutom har alla de lärare vi 
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intervjuat en lärarutbildning plus många års arbetserfarenheter – därmed är det ju de som vet 
mer än oss utav den typen av frågor som vi haft. 

För att sedan öka validiteten på resultat delen och diskussionen har vi använt oss mycket av 
citat från intervjuerna då detta ger läsaren möjlighet att följa våra ställningstaganden. Våra 
intervjuer bestod av ca 23 frågor där de flesta krävde utvecklade svar. Utifrån dessa frågor 
anser vi att vi har fått en bra grund till vårt syfte som vi sedan kunnat analysera. De frågor vi 
använt oss av anser vi  tillsammans ger största  möjlighet till  att  få svar på vårt  syfte och 
frågeställningar. Reliabiliteten har ökat genom att en av uppsatsens författare har erfarenhet 
av kommunikation som hon fått genom en fempoängskurs vid Luleå Tekniska Universitet. 
Detta har medfört att intervjuerna har genomförts på ett professionellt sätt och att vi förhållit 
oss objektivt.

8. Slutsats
Betygets huvudsakliga funktion, enligt de intervjuade lärarna, är att mäta elevens prestation 
och förståelse  utifrån kursplanerna,  det  vill  säga elevens faktiska ämneskunskaper.  Andra 
viktiga funktioner som betyget fyller är den studiemotiverande inverkan som betyget har på 
eleverna då de ofta tar skolan på större allvar i och med att de börjar få betyg och att betyg är 
en central och viktig del då eleverna söker in till gymnasiet. En annan funktion betyget delvis 
har är att det fungerar som morot, genom att eleven kan få ett högre betyg uppmuntras de till 
att studera mer. Läraren kan ge eleven uppgifter som stimulerar elevens vilja till att sträva 
efter ett högre betyg. Betyget blir då så att säga själva moroten. 

Grunden för lärarnas betygsättning kan kopplas samman till betygets främsta funktion, alltså 
att det är elevens kunskaper som väger tyngst när det kommer till att avgöra vilket betyg 
eleven ska få. Andra viktiga faktorer som ligger till grund för lärarnas betygsättning handlar 
dels om eleven som person och dels hur eleven agerande i skolan. Med det menas elevens 
personliga  egenskaper  så  som  vilja,  ambition  och  flit  med  mera  samt  elevens  faktiska 
skolarbete. I de fall eleven ligger på gränsen mellan två betyg tar många lärare hänsyn till hur 
eleverna  ligger  till  i  andra  ämnen och hur  mycket  eleven kämpat  för  att  nå betyget  och 
slutligen elevens mentala hälsa. 

För att nå god ordning i klassrummet och ett gott uppförande hos elever använder sig lärarna 
främst av dialog. Lärarna använder sig egentligen inte av hot i form av sänkt betyg för att 
försöka motverka elevers negativa beteende, men dock kan det förekomma ironiskt Lärarna 
försöker samtala med eleverna angående ordning och uppförande, lärarna försöker också att 
själva föregå med gott exempel. Alltså kan vi konstatera i vår studie att kunskapsbetygen inte 
används som ett medel för att skapa ordning i klassrummet och gott uppförande hos eleven. 

De tendenser angående ett eventuellt kommande ordningsomdöme var att majoriteten av de 
intervjuade lärarna var emot detta, det var faktiskt bara en som var för ett ordningsomdöme. 
En stor del av osäkerheten hos lärarna till detta negativa ställningstagande berodde främst på 
att de inte vet hur ett sådant omdöme kommer att utformas. En del lärare såg dock att en 
funktion kunde vara  att  en elevs negativa beteende kunde bromsas men de tyckte  att  ett 
omdöme skulle vara fel väg att gå. Många lärare tror inte att ett ordningsomdöme skulle lösa 
skolans problem då problemet egentligen är ett samhällsproblem. 

För att återknyta till vår fråga i inledningen om en elev med goda förutsättningar till lärande 
har  möjlighet  att  få  Mycket  väl  godkänd i  betyg  trots  att  denne  är  orolig  och  stökig  i 
klassrummet, visar de svar vi fått på att det dels beror på ämne. En så kallad ”stökig” elev kan 
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lättare få ett högre betyg i ett teoretiskt ämne än i ett praktiskt. Detta beror på att eleven i ett 
praktiskt ämne måste satsa sin undervisningstid på att visa sina färdigheter, i de praktiska 
ämnena bedöms främst arbetsprocess och slutprodukt. Där finns det inte heller möjlighet att 
lyssna med ett halvt öra. I de teoretiska ämnena kan ”stökiga” elever få det högsta betyget om 
de på proven visar sin kapacitet och dessa är många gånger grunden för lärare i de teoretiska 
ämnena för betygsättning. Men i de fall då elever ligger på gränsen mellan två betyg spelar 
beteendet i de teoretiska ämnena en större roll då lärarna ofta kräver att eleven kämpar och 
visar ambition. Vår studie visar att ambition och flit bedöms, därmed minskar chansen för en 
”stökig” elev att få ett av de högre betygen.

9. Vidare forskning
Efter  arbetet  med  denna  uppsats  har  tankar  och  funderingar  väckts  kring  betyg  och 
betygsättning. En tanke är om lärares examinationsår kan påverka om de använder sig av 
betyget för att skapa gott uppförande och ordning, det vill säga under vilken läroplan de är 
”skolade”. Efter vår historiska tillbakablick av läroplanernas utveckling kan vi se att synen på 
elevers beteende har ändrats, till exempel då det i Lgr62 fanns ordnings och uppförandebetyg. 
En annan tanke som vi  själva  har  fått  vissa  svar  på  är  om betygsättningen och betygets 
funktion skiljer sig mellan teoretiska och praktiska ämneslärare. Ibland har vi funderat kring 
den förmånen som de lärarstudenter har som skriver examensarbetet efter att det kommande 
ordningsomdömet  införts.  Då  skulle  det  vara  ett  intressant  ämne  att  skiva  om;  hur 
ordningsomdömet faktiskt fungerar och om det i så fall fyller sin tänkta funktion. 
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Intervjufrågor 

Hur länge har du jobbat som lärare?

Hur uppfattar du betyg som funktion? (Positiva/negativa upplevelser)
Vilken funktion fyller betygen enligt dig? (Varför/varför inte)
Hur uppfattar du dagens betygsystem?

Vad är grunden för din betygsättning av en elev?
Vilka egenskaper betygsätts hos elever?

Berätta hur betygsättningen av elever går till?

Vilka metoder använder du för att ta reda på elevers kunskap?
Varför använder du de ovan angivna metoderna?
Vilka ”dokument” tar du till hjälp vid betygsättning?

Vilka förutsättningar har varje enskild elev att kunna lära sig det som de betygsätts efter, 
alltså vad som kommer att krävas av dem?
Ger du information till elever om hur betygsättningen genomförs?

Är betygsättningen en bekräftelse av vad eleven presterat?

Finns det tillfällen då du använder betyget som ”morot” eller ”piska”?

Om en elev ligger på gränsen mellan två betyg, hur gör du då för att avgöra vilket betyg 
eleven är värd att få? Vilka faktorer spelar in hos eleven?

Kan andra faktorer påverka elevens betyg (positivt eller negativt)?

Hur jämför du betygsättning vad gäller elevens kunskapsutveckling respektive elevens 
faktiska kunskaper i förhållande till klassen?

I läroplanen står det att eleverna ska ta personligt ansvar, samarbeta, diskutera och fostras till 
goda samhällsmedborgare mm. Hur ger sig det uttryck i betygsättningen?

Hur skapar du ordning och gott uppförande hos eleven?

Hur upplever du ett eventuellt kommande ordningsomdöme? 

Har du något annat du vill tillägga angående detta område

Bilaga 1 
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