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Abstract 
Författare: Maria Holzmann 
 
Titel: Betyg och bedömning, i teorin och praktiken. 
 
Nyckelord: Betyg, bedömning, elevperspektiv, uppfattning. 
 
Syftet med uppsatsen är att studera vilken uppfattning elever i årskurs nio på en skola i Mellan-
sverige har kring betyg och bedömning. Metoden som används är en enkätundersökning där 
eleverna fyller i både kvantitativa och kvalitativa frågor.  
 
Undersökningens resultat visar att eleverna tror att det är främst deras beteende och hur de är 
som elev som är avgörande för vilket betyg de får. Betyg, enligt eleverna i denna undersökning, 
handlar om hur man är som elev och vad man gör som elev. Det kumskapsrelaterade 
betygsystemet är inte väl förankrat bland dessa elever.      
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Inledning 
Henry Egidius skriver i sitt förord i boken Kunskapsrelaterade betyg att boken handlar om 
”betygsättningens våndor”.1 Våndor skall även detta arbete handla om. Dels mina våndor inför 
det framtida yrket som lärare men även om de våndor som redan är kända. Våndorna handlar 
främst om betygsättningen. Rapport efter rapport slår fast att lärare inte riktigt har fått grepp om 
det nuvarande betygssystemet. Trots att det har varit i bruk i över ett årtionde så visar 
undersökningar att det råder tveksamheter kring hur det ska tolkas och utföras. Politikerna, å 
andra sidan, menar att betyg i lägre åldrar skulle få bukt på de problem som påstås finns och 
därmed få ordning och reda i den svenska skolan.  
    Vad elever tycker och tror är det inte många som vet. Vad de har för förståelse för 
betygssystemet är det än mindre kunskap om. Litteratur kring betyg och bedömning har riktat sig 
främst till lärare och pedagoger. Betyg och bedömning utifrån ett elevperspektiv existerar knappt.  
Detta är något som jag med detta arbete vill inrikta mig mot. Som blivande lärare anser jag att en 
förförståelse kring hur betygsättningen fungerar är av yttersta vikt. Men även att göra elevers 
röster hörda anser jag vara minst lika viktigt. Jag ser denna undersökning som en ypperlig chans 
att ge eleverna en röst samtidigt som det är ett bidrag till betygsforskningen utifrån ett hittills 
relativt sparsamt undersökt område – elevperspektivet.   
    Egidius skriver vidare att i Sverige har vi haft ett relativt betygsystem i nära ett sekel som i 
tidigt skede utsattes för kritik. Kritiken följde systemet fram till dess avskaffande 1994 då det 
byttes ut mot nya regler om betygsättning.2 Även det nya betygssystemet har blivit utsatt för 
kritik. Många verkar inte förstå vad som är skillnaden mellan dessa och nu med ett år kvar till 
nästa val har betygsfrågan åter blommat upp. Kritiken finns, så även debatten men när det gäller 
forskningen om betyg och bedömning är den, än så länge, i Sverige, sparsam. Annika Andre 
Thelin, forskningschef för myndigheten för skolutveckling, skriver i förordet till Helena Korps 
bok Kunskapsbedömning – hur, vad och varför följande; 

 
Det finns ett stort intresse för bedömningsforskning. Frågor om bedömning har också haft 
en framträdande roll på internationella forskarkonferenser. Däremot har det vetenskapliga 
intresset varit tämligen svalt i Sverige och i Norden. Handböcker, läroböcker mm som sätter 
in prov och bedömning i teoretiskt, historiskt och samhälleligt sammanhang har märkligt 
nog i stort sett saknats på svenska. Likaså är de empiriska studierna inom området 
förhållandevis få i Sverige.3

 
Däremot har utvärderingar bedrivits i stor utsträckning under den period som Sverige har haft 
betyg. Dessa kommer att utgöra den historiska bakgrunden i uppsatsen fram till dagens 
nuvarande system.4 För att förstå vilka möjligheter de nya läroplanerna och de nya betygen ger, så 
måste man känna till det gamla systemet och vilka problem det orsakade, menar Måhl.5 Nedan 
följer därför en sammanfattande presentation av betygssystemen som har funnits i Sverige.  
     
 
 
 
 

 

                                                 
1 Egidius, H., Kunskapsrelaterade betyg, (1994), s. 9 
2 Egidius, (1994), s. 9 
3 Korp, H., Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, (2003), s. 9f.  
4 Korp, (2003), s. 10.  
5 Måhl, P., Vad krävs nu? En bok om hur skolan kan se ut och fungera, (1998), s. 9. 
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Betygssystemet – förr och nu 
Denna historiska del påbörjas under den tid då det förra betygssystemet utformades. Fram till 
slutet av 40-talet hade Sverige haft vad som uppfattades och beskrevs som ett absolut 
betygssystem. Detta system innebar att varje betyg angav ett visst mått av kunskaper. Dock var 
anvisningarna få om vilka krav som motsvarade de olika betygsnivåerna. Betygskriterier fanns 
inte utan som lärare fanns en stor frihet i bedömningen av elever.6
    På 30-talet påbörjades den diskussion som så småningom skulle leda till det relativa 
betygssystemet som har utgjort större delen av 1900-talets betygssättning. Arbetet med 
förändringen av urvalssystemet skall ”ses i ljuset av olika idéströmningar i 40-talets början”7, 
menar Andersson. Slagorden ”rätt man på rätt plats” utgjorde bakgrunden till det relativa system 
som kom att utformas. Tanken var att med ett urval skulle en riktig fördelning av samhällets 
medborgare på skilda verksamhetsområden komma till stånd. Skolbetygen skulle göras 
jämförbara i urvalsprocessen med tron att det skulle leda till ett mer demokratiskt urval bland 
eleverna. Nyckelorden var objektivitet och jämförbarhet och dessa ord skulle bära det nya 
betygssystemets legitimitet.8 Bakgrunden till dessa tankegångar diskuterar Måhl i sin första bok, 
Betyg – men på vad?, utifrån ett kritiskt perspektiv. Han menar att det relativa betygsystemet vilar på 
en kvantitativ kunskapssyn som lade stor vikt på siffror och objektivitet.9 Okritiskt sattes 
likhetstecken mellan siffror och objektivitet och insikt om detta måste berörda ha för att förstå 
”den akademiska pedagogik och psykologi som dominerade under 50- och 60-talet […] vilket 
stod för den kvantitativa syn som gav vetenskaplig legitimitet åt de relativa betygen”10. Detta 
skapade en konsensus som var nödvändig för det systemet.  
    Egidius förklarar kortfattat det relativa betygssystemet som grupp- och normrelaterade. 
Vetenskapliga undersökningar på 40- och 50-talet visade att lärare kunde använda intelligens- och 
kunskapsprov för sortering av elever på olika stadier i grundskolan. Undersökningarna fann också 
att betyg kunde sättas enligt samma principer som intelligenstest och standardprov konstruerades. 
Dessa skulle leda till ett säkrare urval bland elever på olika linjer.11 Den uppfattning som gjorde 
sig gällande kring verklighetens natur var uppfattningen att den sanna verkligheten bestod av 
föränderliga, motsägelsefulla och mångtydiga fenomenen runtomkring oss. Kunskap ansågs vara 
något högst relativt.  Eftersom verkligheten ständigt var föränderlig och kunskapen om den också 
ständigt förändrades och växlade ansåg man att den giltiga kunskapen inte kunde pekas ut.12

    Darwinismen var vid denna tid den teori som hade slagit igenom som biologisk 
utvecklingsteori och influerade till att även beteendet kom att betraktas som biologiskt. Denna 
tanke ledde till att individers mentala kapacitet och kunskaper troddes kunna mätas på samma 
sätt som andra biologiska fenomen. Nämligen som avvikelse från ett medelvärde hos 
populationen.13

    Intelligensforskningen dominerade länge vilket berodde på att ”I vår kultur fungerar alltid 
siffrornas magi”14, menar Måhl. Genom att arbeta med en matematisk metod behövde ens 
kunskapssyn inte redovisas.15 Detta innebar för det relativa betygssystemet att ”man utgår från 
genomsnittseleverna, ger dem medelbetyget och definierar sedan lägre och högre betyg som 
avvikelser ifrån detta medelbetyg”.16  Måhl påpekar dock att med detta system kunde kunskap 

                                                 
6 Davidsson m fl., Betyg. Grundskola, gymnasieskola, komvux, (2004), s. 13. 
7 Andersson, H., Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, (1999), s. 19. 
8 Andersson, (1999), s. 25. 
9 Måhl, P., Betyg – men på vad?, (1991), s. 91ff.  
10 Måhl, (1991), s. 94. 
11 Egidius, (1994), s. 21. 
12 Egidius, (1994), s. 22. 
13 Egidius, (1994), s. 22. 
14 Måhl, (1991), s. 102.  
15 Måhl, (1991), s. 102. 
16 Egidius, (1994), s. 22. 
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vara vilka som helst. ”Kunskap var vilken prestation som helst som gav utslag i poäng på vilken 
typ av prov som helst, allt uppblandat med lite beteende.”17 Detta system som inte längre ska 
finnas kvar inom skolans väggar finns på åtskilliga sätt runtomkring oss, vilket Egidius mycket 
riktigt påpekar.  
    Fram till 1970-talet menar Andersson att urvalsfunktionen stod i centrum när de relativa 
betygens roll diskuterades. Under årtiondet gjordes försök att tona ned urvalsfunktionen hos 
betyg och synen på utvärdering började allt mer att diskuteras.18 Helena Korp menar att 
utbildningssynen i västvärlden blev alltmer radikal och förknippar denna med olika politiska 
händelser som skedde under denna tid.19  
    När det gäller den svenska diskussionen om skolan kom intresset att rikta sig mot ”hur effektiv 
skolan var på att lära ut kunskaper, än av skolan som utbildningsinstitution och agent för att öka 
den sociala rörligheten”.20 Bland annat presenterade en arbetsgrupp i Skolöverstyrelsen ett förslag 
som i det stora hela överrensstämmer med den modell som gäller nu. ”Men då var inte tiden 
mogen för en förändring”21, skriver Egidius. Det skulle dröja först till 1990-talet innan den 
socialdemokratiska regeringen beslutade att det relativa betygssystemet skulle avskaffas och 
ersättas med målrelaterade betyg.22 Denna förändring var inte Sverige ensam om utan hela 
västvärlden gjorde stora ekonomiska satsningar på utbyggnad av sina utbildningssystem. Korp 
hävdar att omfattningen av regeringars ekonomiska satsningar aldrig varit så stora som under 
dessa årtionden.23 Enligt Måhl var det tre faktorer som förklarade varför politiker i 
“Betygsberedningen” blev överens om att införa kunskapsrelaterade betyg. Den första faktorn 
innefattade yrkeslivets ökande krav på kunnande och kompetens. För det andra 
kunskapsstandarden bland vuxna i landet samt svårigheten att styra pengar.24

    ”Motivera istället för att sortera” sammanfattar Korp sin beskrivning av den nya kunskapssyn 
som banade mark från 80-talet och framåt. Empirismen och positivismen som tidigare hade 
dominerat kunskapssynen förändrades i o m förändringar i den ekonomiska strukturen, menar 
Korp. Den ekonomiska strukturen påverkade utbildningssystemets roll i förhållande till både 
samhället och de som utbildar sig, hävdar Korp.25 Kravet på kunnande och kompetens ökade och 
gör det än idag. Måhl menar att det också är arbetsmarknaden som avgör vilka och hur många 
som går i skolan, vilket inte är något nytt, forsätter han.26 Enligt Andersson kom denna idé om 
målrelaterade betyg ursprungligen från USA. Utbildningstänkandet influerades av tänkandet inom 
industrin där framgången ansågs bero på tydliga beskrivningar av mål och tydliga utvärderingar. 
Denna effektivitet skulle föras över till utbildningssamhället.27 Övergången till ett målrelaterat 
betygssystem skall också ses utifrån ett europeiskt perspektiv. Flertalet europeiska länder har idag 
olika former av målrelaterade betygssystem. Andersson tror att detta kanske ska ses som en 
anpassning till den europeiska unionen samtidigt som ett internationellt jämförbart system inom 
Europa har tagit form.28  
    Det som ovan beskrivits sammanfattar Egidius med att den ”politiska, ideologiska och 
ekonomiska utvecklingen under 1900-talets andra hälft återspeglas direkt i internationell 
skolpolitik och svensk betygsdiskussion.”29 Det nuvarande betygsystemet kan kopplas till de 

                                                 
17 Måhl, (1991), s. 102. 
18 Andersson, (1999), s. 33. 
19 Korp, (2003), s. 41.  
20 Korp, (2003), s. 41.  
21 Egidius, (1994), s. 9 
22 Egidius, (1994), s. 17. 
23 Korp, (2003), s. 44. 
24 Måhl, (1998), s. 14.  
25 Korp, (2003), s. 44. 
26 Måhl, s. 14f. 
27 Andersson, (1999), s. 61.  
28 Andersson, (1999), s. 72.  
29 Egidius (1994), s. 37. 
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ledningsformer som finns i dagens samhälle och företag, menar Egidius vidare.30 Vad är det då 
som krävs nu till skillnad mot den tidigare uppfattningen? 
    Representativt för den nya formen av bedömning är en kognitiv och sociokulturell 
kunskapsram. I denna uppfattning betonas allas förmåga att lära och att intellektuella förmågor 
utvecklas i en social och kulturell omgivning. I mötet mellan tidigare kunskaper och kulturella 
möten skapas nytt lärande. Vidare ses förmågan att se sig själv under den lärandeprocess och 
reflektera över denna som en del i ett bra lärande. ”Aha-upplevelser” ses som en 
motivationsaspekt när elever upptäcker att de har lärt sig något eller tillsammans med andra.31

    Kvalitativa ansatser till kunskapsbedömning har också gjort sig gällande i förhållande till de 
tidigare kvantitativa, naturvetenskapligt orienterade.32

 

Skillnader mellan relativa – och målrelaterade betyg 
En stor skillnad är att den centrala regleringen som tidigare var i bruk har övergått till ett 
decentraliserat och kommunaliserat skolsystem. Den tidigare regelstyrningen där kommunernas 
uppgift var att följa de regler och föreskrifter som regeringen hade utformat har övergått till en 
mål- och resultatstyrd skola.33 Skolhuvudman blev kommunen istället för staten.  

 
På den nationella nivån skulle skollag, skolförordning, kursplaner, betygskriterier och 
nationella prov vara ett stöd för en likvärdig undervisning och bedömning. Genom 
skolplaner och lokala arbetsplaner skulle de nationella målen konkretiseras34

 
Det relativa betygssystemet utvecklades inom en tanketradition som satte en stark tilltro till 
kunskap som något objektivt mätbart, skriver Lindberg i sin avslutande reflektion i boken 
Pedagogisk bedömning, om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Detta innebar att prov skulle 
konstrueras som identifierade både ”de bästa, de sämsta och medelmåttorna”.35 Provuppgifternas 
funktion var att vara särskiljande där det sammantagna resultatet skulle vägleda läraren att 
rangordna eleverna på en normalfördelningsskala där betyget 3 utgjorde medelvärdet vilket också 
skulle vara det vanligaste. Det högsta och lägsta betyget (1 och 5) skulle utgöra ytterligheter som 
skulle ges endast till ett fåtal elever.36

    Dagens betygssystem innebär att elevernas kunskaper nu ska jämföras med de mål och 
betygskriterier som ställts upp.37 Skillnaden mellan de båda systemen när det kommer till prov är 
ordningen där krav för betyg, undervisning, utvärdering och bedömning är representerade. I det 
förra systemet fick eleverna betyg först efter att resultatet hade utvärderats. I det nuvarande 
systemet ska eleverna i förväg veta vad som gäller för att få ett visst betyg i form av kriterier.38  
    När elevers prestationer ska bedömas kan det ske antingen i förhållande till normer (det 
tidigare systemet) eller kriterier. Kriterier kan ses som de krav som ställs på en prestation. Dessa 
kriterier kan också kontrollera om elever har uppnått uppställda undervisningsmål samt vara som 
grund för betygssättning. Detta innebär att samtliga i en klass kan visa att de kan det som krävs av 
dem eller motsatsen, dvs. att samtliga blir underkända. Detta skall jämföras med den 
normrelaterade bedömningen som inte syftar till att fastställa vad en elev kan, utan enbart till hur 

                                                 
30 Egidius (1994), s. 37. 
31 Andersson, ”betygen i backspegeln – beskrivning och reflektioner´”ur Att bedöma eller döma. Tio artiklar om 
bedömning och betygsättning, (2002), s. 164.  
32 Korp, (2003), s. 58. 
33 Allard m.fl. (1994), s. 61ff.  
34 Andersson, Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning, (2002), s. 7. 
35 Lindström L./Lindberg, V., Pedagogisk bedömning, om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, (2005), s. 245. 
36 Lindström/Lindberg, (2005), s. 245. 
37 Lindström/Lindberg, (2005), s. 245f. 
38 Måhl, (1998), s. 76.  
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väl elevens prestation hävdar sig i relation till kamraternas. Normrelaterad bedömning syftar till 
differentiering och rangordning och är därför främst användbart för urval. I detta system skulle 
ett godkänt resultat av samtliga elever inte vara positivt. Tvärtom. Uppgifter som inte leder till 
spridning mellan eleverna är inte önskvärt.39

    Intressant för denna undersökning är elevernas möjligheter till delaktighet i sitt lärande i det 
nuvarande systemet. Nu har elevernas möjlighet till insyn och i högre utsträckning än tidigare 
begripa och diskutera grunderna för lärarnas bedömning.40 Det nya betygssystemet ger eleverna 
rätt till inflytande över planeringen av undervisningen och de ska också kunna vara med och 
diskutera de lokala kriterierna. Men fortfarande är det lärarna som bedömer nivån på elevernas 
kunnande. Elevernas nya roll skapar också nya förutsättningar för förhandling mellan lärare och 
elever. Som elev har man rätt att få veta vad som krävs för ett visst betyg och hur man ska kunna 
nåt dit. Dock så kan dessa förhandlingar även leda till att elever begränsas av sin egen 
förståelsehorisont, skriver Carlgren. ”Man kan ju inte veta vad man ska kunna innan man kan 
det”41, menar Carlgren vidare men ser detta nya system som ett viktigt led till en kunskaps-
utveckling hos elever.42 För att detta ska kunna förverkligas måste eleven själv äga och förstå 
kunskapsmålen.43 Detta kommer denna uppsats att handla om. Elevernas uppfattning kring betyg 
och bedömning i det nuvarande betygssystemet kommer att vara i fokus då jag anser att det har 
varit blygsamt undersökt.  
 

Tidigare forskning 
Elevers uppfattning om betyg och bedömning är sparsamt undersökt. De arbeten som kommer 
närmast det jag söker är tidigare arbeten av lärarstuderande vid Högskolan Dalarna. I övrigt är det 
svårt att finna större arbeten utifrån ett elevperspektiv. Däremot finns det ett flertal böcker som 
behandlar lärarnas svårigheter och problem med betygssystemet från 1994. Då det är elevernas 
syn som jag planerar att undersöka följer här den forskning som har gjorts av tidigare studenter. 
    Unnerfelt och Karsbergs examensarbete Betygsättning och betyg – en undersökning av sex elevers 
tankar kring betygssättning från höstterminen 2004 ligger nära det egna arbetet.  
    Författarnas syfte var att undersöka i vilken utsträckning information om betygsättningen 
nådde fram till eleverna. För att uppnå syftet gjorde författarna en jämförelse mellan vad elever 
trodde att betygen grundade sig på och vad skolverkets riktlinjer för betyg löd. 
    Eleverna som ingick i studien fick besvara enkätfrågor om tio frågor som främst berörde vad 
som krävdes hos en elev för att få betyg.  
    Författarna förde fram tre slutsatser som de såg i elevernas svar. För det första ”finns tydliga 
skillnader mellan vad de intervjuade eleverna tror att betygen grundar sig på och vad som 
skolverkets riktlinjer för betyg säger att betygen skall grunda sig på.”44 För det andra menade de 
att skolverkets riktlinjer för betygssättning inte hade nått fram till eleverna trots att lärare hade 
försökt förmedla dessa. Slutligen hade författarna upplevt i elevernas svar en frustration som de 
tror grundade sig på missförståndet mellan deras och lärares uppfattning kring vad som 
betygsätts. De menade att eleverna inte förstod att det enda som betygsätts är elevens kunskaper 
och inte hur  eleven är som person eller dennes relation till läraren.45

                                                 
39 Korp, (2003), s.103ff.  
40 Carlgren, I., “Det nya betygssystemets tankefigurer och tänkbara användningar” ur Att bedöma eller döma. Tio 
artiklar om bedömning och betygsättning, (2002), s. 18. 
41 Carlgren, (2002), s. 25. 
42Carlgren, (2002), s. 24f. 
43 Carlgren, (2002), s. 153. 
44 Unnerfelt, L., Karsberg, H. (2004), Betygsättning och betyg - en undersökning av sex elevers tankar kring 
betygsättning, s. 29, Högskolan Dalarna.  
45 Unnerfelt/Karsberg (2004), s. 29. 
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    Arbetet är intressant i den meningen att det ligger nära mitt eget. Dock så ställer jag mig kritisk 
till deras metod där flera av enkätens frågor inbjuder till svar som leder fram till slutsatserna. Ett 
mer objektivt sätt från författarnas sida hade varit önskvärt.46

    Holmberg har i sitt examensarbete valt att närmare undersöka elevers uppfattning om 
kunskapssyn och betygssättning bland gymnasieelever. Dels utgick Holmberg från läroplanens 
idéer kring kunskap och bedömning och dels vad den övergripande forskningen kring dessa 
begrepp diskuterar. Efter denna presentation i uppsatsens första del undersökte sedan författaren 
hur elever upplevde betygssättning genom en enkätundersökning.  
    I Holmbergs avslutande diskussion förde hon fram flera intressanta resultat vilka kan härledas 
till det förra relativa betygssystemet och även det nuvarande kunskaps- och målinriktade 
systemet. 
    Holmberg spekulerade, utifrån elevernas svar, kring deras kunskaper att prov verkade 
fortfarande vara utformade efter mätmodeller, vilket, enligt Holmberg, inte var ”förenligt med en 
kunskapssyn där de olika betygsstegen skall motsvara kvalitativa skillnader i elevernas 
kunskaper.”47 Vidare trodde Holmberg att många elever ”fokuserar på betyg och inte på kunskap 
och lärande”48 vilket inte går ihop med den kunskapssyn som skall råda enligt de nya 
läroplanerna.  
    Positiva kommentarer till betyg som framgår i resultatdelen har lett till att Holmberg frågade 
sig om betyg ”verkligen är det bästa sättet att informera eleverna om hur de ligger till [...]”49 Hon 
hänvisar till läroplanen där det framgår att läraren skall fortlöpande informera om elevens 
utvecklingsbehov och framgångar i studierna för att komma vidare i sin kunskapsutveckling.50 
Om detta är aktuellt i den berörda skolan framgår dock inte i Holmbergs arbete. 
    Flera elever påpekade att lärare måste skilja på människors kunskapsnivå med det nuvarande 
systemet eller något alternativ till detta. Holmberg håller med och menar att skolans kunskapssyn 
”där kunskap är någonting subjektivt”51 är komplext att bedöma. Eleverna menade också att 
betygen inte är rättsvisande då de ansåg att de kan mer än vad betyget visar.52

    Slutligen menade Holmberg att det verkar som om det förra betygssystemet levde kvar i den 
undersökta skolan och att ”om det verkar enkelt i teorin att ‘byta’ kunskapssyn så är det inte lika 
enkelt i praktiken.”53

    Viktor Säfström undersökte gymnasieelevers syn på betyg ur ett rättviseperspektiv. Syftet var 
att undersöka elevernas syn på rättvisa men även om de ansåg att dagens betygssystem är rättvist.  
    Frågorna som ingick i enkäten handlade om vem, som eleven ansåg, skulle ha det högsta 
betyget samt vad eleverna ansåg vara betygsgrundande.54 Säfström kom fram till att den största 
andelen av de undersökta eleverna menade att betyg var rättvisa. Det framgick också att eleverna 
menade att läraren måste informera om hur betygssystemet fungerar för att eleverna skulle anse 
det vara rättvist. Säfström trodde slutligen att eleverna efterfrågar ett bedömningssätt där inte 
bara resultatet utan vägen dit också räknas in.55

    Ett problem som jag ser i enkätens utformning är delen med rubriken ” Svara på följande 
påståenden om vem som är värd det högsta betyget i skolan”56.  De sex frågor som är kopplade 

                                                 
46 Unnerfelt/Karsberg (2004), s. 31, bilaga.  
47 Holmberg, M. (2003), Kunskap och bedömning – en undersökning av gymnasieelevers syn på betyg, s. 24, 
Högskolan Dalarna.  
48 Holmberg, (2003), s. 24. 
49 Holmberg, (2003), s. 25. 
50 Holmberg, (2003), s. 25. 
51 Holmberg, (2003), s. 25. 
52 Holmberg, (2003), s. 25. 
53 Holmberg, (2003), s. 26. 
54 Säfström, V. (2003), Betyg och rättvisa! Om gymnasieelevers syn på betyg ur ett rättviseperspektiv, s. 26, 
Högskolan Dalarna. 
55 Säfström, (2003), s. 29. 
56 Säfström, (2003), bilaga 1 i uppsatsen. 
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till rubriken är ur Säfströms perspektiv utifrån ett ”rättviseperspektiv”. Men utifrån min 
uppfattning är både rubriken och de tillhörande frågorna förknippade med det förra 
betygssystemet där elevernas just skulle jämföras med varandra. Samtidigt som jag förstår 
författarens intentioner menar jag att risken finns att resultatet kunde ha blivit annorlunda med 
ett annat val av frågor just i denna del.  
    I examensarbetet Betyg – behov eller krav. En enkätundersökning om gymnasieelevers inställning till betyg 
ges ytterligare ett perspektiv på elevers syn på betyg.  
    Författaren Isaksson utgick från gymnasieelevers inställning till betyg och hur de förhöll sig till 
dessa. Frågan som var ställd för att besvara syftet var: Vilka tankar och känslor som 
gymnasieelever har kring betyg och betygskriterier?57 Undersökningen var fördelad mellan elever 
från dels samhällsvetenskapliga- och dels Barn och fritidsprogrammet vid samma skola.  
    Bland de svar som framgår var det främst en uppfattning som eleverna har som är givande för 
den egna undersökningen. Isaksson visar att det framgick att lärarens roll för elevernas betyg är 
stor, enligt enkätsvaren. Flertalet elever menade att ”lärare väger in annat i betygssättningen än 
enbart deras kunskapsnivå”.58 Främst var det killarna från det samhällsvetenskapliga programmet 
som var av den uppfattningen. Isaksson beskriver detta som anmärkningsvärt då det inte fanns 
något som stödde detta i de skriftliga dokument och anvisningar som finns kring dagens 
betygssystem.59  
    Enkäten som har använts till detta arbete skiljer sig, enligt min uppfattning, mot de tidigare 
som jag har gett kritik. Denna enkät ger eleverna möjligheten att visa deras syn till skillnad från de 
föregående där snarare författarnas egen uppfattning har lyst med sin närvaro.  
    Tre andra examensarbeten vid Högskolan Dalarna som är intressanta har dels undersökt 
elevernas uppfattning om vad som bedöms men även lärarens syn på bedömning och betyg.  
Anmärkningsvärt är att samtliga är överens om en sak när det gäller det ”nya” betygssystemet.  
    Författarna till de tre arbetena kom fram till att varken elever eller lärare vet vad som ska 
betygsättas och hur med det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. ”Lärarna måste 
självklart vara klara över hur det mål- och kunskapsrelaterade systemet fungerar för att kunna 
hjälpa eleverna att förstå detsamma”60, skriver Lundkvist och Söderlund i sin undersökning om 
hur elever och lärare uppfattar mål, betygskriterier och bedömning i matematik i två skolor. De 
två andra uppsatserna har varit inriktade på bedömningen inom kemiämnet respektive ämnet 
”Hälsa och idrott”. Även i den senare uppsatsen framgick det att ”betygssättning tycks vara något 
som elever och lärare inte är riktigt överens om.”61   

Den undersökta skolan 
På den skola som undersökningen kommer att äga rum arbetar lärarna med mål- och 
betygskriterier. Inför varje påbörjad kurs inom SO-ämnet får eleverna en så kallad målstencil där 
det står beskrivet vad de ska kunna när kursen närmar sig sitt slut samt vad som krävs för de olika 
betygen i form av kriterier. Detta system har de i alla fall haft under högstadietiden och under 
denna period har de haft samma lärare.  
    De problem som uppstod mellan lärare och elever samt deras gemensamma problem kring det 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i de presenterade examensarbetena borde inte vara 
något problem alternativt av liknande art på denna skola. Denna uppfattning har jag då lärarna 
har arbetat med kriterier under lång tid och jag utgår då från att eleverna är väl införstådda om 
vad som gäller. 

                                                 
57 Isaksson, M. (2003), Betyg – behov eller krav. En enkätundersökning om gymnasieelevers inställning till betyg, s. 1, Högskolan 
Dalarna. 
58 Isaksson, (2003), s. 21. 
59 Isaksson, (2003), s. 21. 
60 Lundkvist, L./Söderlund, J. (2005) Hur uppfattar elever och lärare mål, betygskriterier och bedömning i 
ämnet matematik? , s. 2, Högskolan Dalarna. 
61 Oderstad, M./Masapärs, S. (2003), Betyg – en bedömningsfråga!, Högskolan Dalarna.  
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Syfte och frågeställningar 
Jag har valt att utgå från ett elevperspektiv då jag tror att elever pressar lärarna på vad som gäller 
för ett visst betyg. Författarna till Betyg, elevens rätt till kunskap, hävdar också att betygen styr och 
”därför måste lärare se till att ta kontroll över hur de styr och att de styr i rätt riktning”.62 
Författarna menar att den kunskap som premieras via betygen kommer också att styra kraftfullare 
än kursplanerna och läroplanen. Betygen måste styra i samma riktning som dessa, menar 
författarna, eftersom ”alla vet” att betyg styr.63 Även Korp nämner denna problematik. Både 
svenska och utländska studier visar att elever fokuserar på vad de tror `kommer på provet´. Men 
också anpassar sina inlärningsstrategier och tar fasta på den kunskap som förefaller ekonomisk i 
förhållande till vad som bedöms.64

    En annan uppfattning är att det som eleverna ofta lär sig är något annat än vad som läraren 
avsett ”vilket dessutom inte skiljer sig från det som hon eller han faktiskt lärt ut”65, skriver 
Lindström i den nyutgivna boken Pedagogisk bedömning. 
    Elever som går det sista året i grundskolan torde vara de som är mest betygsmedvetna på 
högstadiet. Gymnasiet hägrar och var ens kommande tre år kommer att spenderas har till viss del 
att göra med vilket slutbetyg en elev får. Vad som krävs för att få så bra betyg som möjligt, 
utifrån egen erfarenhet från denna tid, spelade en stor roll och jag utgår från att det är så 
fortfarande. Eleverna i årskurs nio i en skola kommer att få sin röst hörd genom att deras 
uppfattning kring betyg och bedömning undersöks. Detta anses viktigt för en vidare utveckling 
av den problematik som har visat sig finnas dels i tidigare forskning med liknande ämne samt i 
den forskning som finns kring betyg och bedömning som har presenterats.  
    Med hypotesen att eleverna redan har en uppfattning om vad som gäller för bra betyg kommer 
syftet med detta arbete att vara följande; 
 
Syftet är att studera vilken uppfattning elever i årskurs nio på en skola i Mellansverige har kring 
betyg och bedömning. 
 
 
Den tidigare forskningen som har presenterats ovan visar tydligt att det råder olika uppfattningar 
om vad som ska bedömas och hur. Dessa olika uppfattningar har visat sig finnas hos både lärare 
och elever. Då denna skola sedan länge arbetat med mål och kriterier borde eleverna tänka i 
liknande banor när det gäller betygsättningen av dem.  
 
För att kunna uppnå syftet, hur eleverna uppfattar betygssystemet har följande delfrågor valts; 
 
1, Vilken skillnad uppfattar eleverna att det är mellan de olika betygsnivåerna?  
Det som specifikt menas med denna fråga är vad eleverna tror behövs för att få ett betyg eller ett 
högre. Kommer eleverna att hänvisa till lärarnas sätt att formulera de olika betygskriterierna eller 
är eleverna av en annan uppfattning? 
 
2, Vad tror eleverna att betyget grundas på? 
 
3, Hur medvetna är eleverna om det kunskapsrelaterade betygssystemet med uppställda mål och 
betygskriterier? 
 

                                                 
62 Allard, B., Betyg, elevens rätt till kunskap. En bok om kunskapsrelaterad betygssättning, (1994), s. 17.  
63 Allard, B., (1994), s. 17. 
64 Korp, (2003), s. 52. 
65 Lindström (red), (2005), s. 11. 
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Metod och material 
Undersökningen kommer att vara baserad på en enkätundersökning som både är kvantitativ och 
kvalitativ där elever i årskurs nio kommer att besvara mestadels öppna frågor kring betygsättning. 
Detta val har gjorts då jag önskar en generell bild av vad eleverna i årskurs nio har för 
uppfattning samt att resultatet kan bidra till en ny förståelse för lärarna om hur deras elever 
tänker kring betygsbedömningen. 
      Enkäterna delades ut och fylldes i under lektionstid där de informerades om undersökningen 
och deras roll i den. Av de sextioåtta elever som går i årskurs nio så var det endast sex elever som 
inte deltog på grund av frånvaro. Samtliga elever som hade möjlighet att fylla i enkäten gjorde 
detta.  
    Frågorna som ställdes till eleverna var av två olika sorter. Några frågor var formulerade så att 
eleverna endast behövde ställa sig jakande eller nekande till frågan. Andra frågor var öppna för att 
locka fram vad eleverna ”egentligen” tycker är viktigt. Med andra ord kan detta förklaras med att 
en del frågor kan ses som sådana som kan ge svar som antingen är ”rätt” eller ”fel”. Elever 
försöker ofta läsa sig in på vad som läraren vill att eleverna ska svara. De öppna frågorna ger inte 
den möjligheten utan förhoppningsvis skiljer sig svaren där från de andra. En djupare förståelse 
för varför de tycker som de tycker kan bli möjlig genom de öppna frågorna.  

Metodkritik 
Under kapitlet ”Tidigare forskning” har kritik riktats mot tidigare formulerade enkätfrågor. Med 
denna insikt om hur svårt det är att formulera bra och relevanta frågor har jag inför denna 
undersökning verkligen försökt göra genomtänkta frågor till enkäten. Andersson har skrivit flera 
metodböcker kring detta och en av dessa böckers titel känns mycket träffande. Som man frågar får 
man svar heter boken som jag har tagit det av inför denna undersökning. Svaren som eleverna har 
skrivit är ett resultat av hur de har uppfattat frågorna. Det kan hända att eleverna har uppfattat en 
del frågor annorlunda än vad jag har. Resultatet visar, vilket jag även återkommer till i 
resultatdelen, vilka frågor som har uppfattats olika av eleverna och vilka som de alla har förstått 
likadant.  
    Jag vill även lyfta fram att eleverna kan ha fyllt i enkäten utan något större intresse. Även om 
de informerades om att de skulle ta enkäten som ett test på deras kunskaper kring betyg så kan 
det finnas elever som inte tog enkäten på något större allvar. Intrycket från min sida var dock att 
de flesta verkligen tänkte efter innan de fyllde i sina svar och att flertalet tog sig tid med att fylla i 
enkäten.  
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Elevernas enkätsvar 
I denna del presenteras de svar som framkommer i enkäten. Dessa redovisas utan att 
kommenteras för att läsaren ska kunna ta del i vad som kommer fram. Efter presentationen 
analyseras elevernas svar med dels den tidigare forskningens resultat samt av litteratur. 

Mål- och betygskriterier 
En majoritet av eleverna (92 %) menar att målen för en kurs är viktiga för deras arbete. En 
återkommande kommentar som de flesta eleverna gör är att ”för annars vet man inte vad man 
behöver göra”. Det är endast två elever som menar att det inte är viktigt. Men ingen av dem har 
fyllt i varför de tycker så.  
    Svaren ändrar sig något vid frågan om betygskriterierna är viktiga att känna till. Många hänvisar 
till det svar som de har skrivit om målen, att de är viktiga att känna till för att veta vad som krävs, 
medan andra ger helt andra svar. Som tolkare av enkätsvaren måste jag ta i beaktande att eleverna 
kan ha en annorlunda uppfattning än jag gällande mål och kriterier. Dock så står det klart och 
tydligt i de målstencilerna som eleverna får vad som gäller för de olika betygen.  
    De som tycker att betygskriterierna är viktiga att känna till är inte lika många som de som 
tycker att målen är viktiga att känna till. 77 % menar att betygskriterierna är viktiga att känna till. 
11 % tycker inte att det är viktigt och 10 % tycker varken eller. Övriga elever har inte fyllt i denna 
fråga. Kommentarerna som ges är omfångsrika. Några elever erkänner att betygskriterierna är 
svåra. ”Man förstår dem ändå inte”, skriver en elev. En annan elev som har fyllt i att både mål 
och kriterier är viktiga att känna till kommenterar att dessa ska helst presenteras muntligt ”kanske 
inte på ett papper som det står på för då fattar man inget (betygskriterierna) Istället få ett papper 
med olika uppgifter för varje mål G, VG, MVG”.  
    Andra elever uppfattar att det blir för mycket information av vad som ska uppnås under en 
kurs. En elev menar att betygskriterierna ”bara rör om i skallen på många” medan en annan elev 
menar att det blir så tjatigt att det ger upphov till motsatt effekt ”man struntar i allt”. En tredje 
menar att det blir så allvarligt med allting om man känner till målen. ” Det är bättre att man lär sig 
utan att veta” men denna elev påpekar att vid prov så är en målstencil ”ett måste”.  
    En annan synvinkel ges av två elever som menar att det känns som det kvittar om man känner 
till kriterierna eller inte.  
    Två svar skiljer sig från de övriga. Den ena eleven har fyllt i att kriterierna är viktiga att känna 
till medan den andra eleven inte tycker det. Den elev som är negativt inställd till kriterier ger 
kommentaren att ”lärarna sätter betygen på annat, betygskriterierna är bara ett hjälpmedel”. Den 
andra eleven skriver att kriterierna är viktiga att känna till för att veta vad man ska göra och 
fortsätter att ”man lär sig för att lära inte för att få höga betyg”. 
 

Skillnaden mellan höga eller låga betyg 
Direkt efter frågorna om mål och betygskriterierna är viktiga att känna till fick eleverna kryssa för 
”ja” eller ”nej” till frågan ”Vet du hur du ska göra för att få ett bra betyg?”. De har även 
möjlighet att fylla i varför de har svarat jakande eller nekande.  
    En majoritet av eleverna (52 elever av 62 möjliga) menar att de vet hur de ska göra för att få ett 
bra betyg. Nio elever har fyllt i att de inte vet och en elev har inte fyllt i frågan alls. Av dem som 
vet hur de ska göra för att få ett bra betyg har fjorton elever inte kommenterat sitt svar. De elever 
som däremot har gjort det har gett olika kommentarer som förklarar varför. Av dessa är det nio 
stycken som hänvisar till mål och kriterier. De övriga kommentarerna nämner inte dessa men av 
några svar kan det tydas som att mål och kriterier finns med i elevernas sätt att svara. Bland annat 
skriver några att man ska höra efter med läraren för att få veta vad som behövs. Men dessa elever 
är inte många.   
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    Många elever skriver istället att man ska jobba eller plugga hårt. Flera skriver också att man ska 
göra sitt bästa. Andra kommentarer är att man ska ta ansvar och lämna in uppgifter i tid. Vara 
aktiv på lektionerna, sköta sig, vara engagerad, ambitiös och planera är andra kommentarer som 
framträder i svaren.  
    Av de nio elever som inte vet hur de ska göra för att få ett bra betyg skriver två elever att de 
vet vad som krävs ibland. Några skriver helt enkelt ”Jag vet bara inte” och en elev kommenterar 
uppgivet att ”man ska väll vara ett under barn eller smart för det”.  
    På frågan vad man ska ha gjort för att ett betyg ska sänkas är det fyra elever som hänvisar till 
mål och betygskriterier. Samtliga kommenterar med att skriva att man då inte har uppnått målen 
för betyget. Endast tre stycken har inte svarat på denna fråga.  
    De övriga 55 eleverna, som står för 89 % av svaren, beskriver både hur och vad en elev gör för 
att få sitt betyg sänkt och även hur eleven är som person. Den sammantagna bilden som dessa 
elever målar upp är en elev som inte längre jobbar eller anstränger sig. Denna elev struntar i sina 
läxor och får dåliga resultat på prov. Skolk ses som en orsak till sänkt betyg av flera elever eller att 
eleven i fråga kommer för sent. Uppkäftig, stökig samt lyssnar inte när andra talar är andra 
orsaker som ges i svaren. Likgiltighet och halkat efter menar andra som orsakar ett sänkt betyg. 
En elev skriver också att betyget sänks om man inte har skrivit något om sina egna tankar vilket 
kan härledas till betygskriteriernas mål med att eleven bland annat ska reflektera. En annan elev 
menar att ”fått dåligt resultat på ett prov räcker för att sänkas”.  
    Så långt kan vi urskilja två sätt från elevernas sida att svara på frågorna. Antingen hänvisar de 
till mål och kriterier för att ett betyg ska uppnås eller beskriver de vägen dit i form av hur man 
som elev ska bete sig. För ett bra betyg krävs det ett hårt jobb och bilden av en flitig elev 
framträder. Motsatsen till den ambitiösa och duktiga eleven som gör sitt bästa är en slapp elev 
som inte längre bryr sig om någonting.  
 

Innebörden av ett MVG eller inget betyg alls i SO 
Enkätens första fråga handlar om eleverna ser fram emot betygen de ska få till jul. 85 % av 
eleverna är positiva till att få betygen mestadels för att se var de ligger och om deras hårda arbete 
har gett något resultat.66

    I de två efterföljande frågorna ska de förställa sig att de får MVG i SO och ska förklara detta 
för sin kompis som inte har fått något betyg alls. Eleverna ombeds att dels förklara sitt MVG och 
dels förklara för sin vän varför han/hon inte har fått något betyg alls då denne inte förstår varför. 
Dessa frågor är öppna vilket innebär att det inte finns några kryssalternativ utan eleverna måste 
fylla i svaren själva.  
    Av svaren framgår det att femton elever (24 %) har missförstått frågorna och har kommenterat 
dessa med hur de skulle reagera. Två respektive tre har inte fyllt i denna fråga alls medan fyra 
respektive två elever skriver att det inte vet varför de eller deras vän har fått dessa betyg. Av de 
återstående enkätsvaren har 61 % av eleverna förklarat varför de har fått MVG medan 68% har 
gett sin vän en förklaring till varför denne inte har fått något betyg alls.  
    Två elever förklarar sina MVG med att de har ”nått alla mål och alla punkter i 
betygskriterierna”. Utöver det tar en av dessa eleverna fram sitt aktiva lyssnande, sitt skrivande 
och noggrannheten med läxor. En enda elev som inte är någon av dessa två nämnda tar upp 
betygskriterierna som skäl för att sin vän inte har fått något betyg i SO.  
    De övriga som förklarar sina toppbetyg i SO gör det i följande ordning (där det skäl som 
återkommit flest gånger nämns först osv.): MVG får man om man har jobbat och kämpat hårt.   
Du ska även ha varit aktiv och hängt med på lektionerna. Du har gjort dina läxor och fått bra 
resultat på exempelvis prov. Vidare så har man gjort allt som krävs för ett MVG (vilket skulle 
kunna kopplas till betygskriterierna). Lika viktigt som att ha fullgjort allt som krävs är det att visa 

                                                 
66 Av de elever som ser fram emot att få betygen har 63 % svarat att de vill veta hur de ligger.  
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sig intresserad och vara engagerad. Dessa faktorer har alla återkommit i elevernas svar. Utöver 
dessa kommer enstaka faktorer som högst två elever nämner. De faktorer som nämns är utförligt 
arbete, bra upplägg av sin planering, eleven har inte varit rädd för att ställa frågor. Vidare menar 
elever att breda kunskaper i ämnet, eleven har lätt för ämnet, är flitig och begåvad spelar roll för 
betyget. Andra nämner att betyget kan ha att göra med att man har lätt för ämnet, begåvad, 
eleven tar ansvar, har inte bråkat eller skolkat eller skriver bra.  
    När eleverna ska föreställa sig att en vän inte har fått något betyg i SO och inte kan förstå 
varför ger de följande förklaringar. Att minnas är att endast en elev har angett ej nådda mål som 
förklaring.  
    Har man inte fått något betyg beror det främst på att man inte har pluggat. Tätt efter förklarar 
eleverna att det beror på att man varken har engagerat sig eller visat något intresse för ämnet. 
Lika många tror inte att eleven har lämnat in uppgifterna i tid. Vidare har eleven inte varit på 
lektionerna (skolkat) och inte jobbat. Dåliga resultat är nästa förklaring eleverna ger. Några menar 
att det också beror på att eleven kanske inte är stark i SO utan har svårt för ämnet. Lika många 
tror att eleven inte har satsat något på ämnet. Utöver dessa förklaringar finns enstaka faktorer 
som elever har skrivit. Dessa har skrivit att eleven utan betyg inte har tagit något ansvar. Eleven 
har varit busig och kommit för sent till lektionerna. Väl på lektionerna har eleven inte lyssnat och 
eleven har inte gjort sitt bästa. Slutligen tror en elev att vara slö är en bidragande orsak och en 
annan elev tror att hur och vad eleven har skrivit på prov och uppgifter har spelat roll.  
  

Vad sätter läraren betyg på? 
En fråga i enkäten tar specifikt upp detta. Dock så kommer det fram i andra frågor vad eleverna 
tror vad som läraren betygsätter men detta återkommer jag till. I denna del kommer endast frågan 
ur enkäten ”Vad är det läraren sätter betyg på”? att redovisas. För denna fråga fick eleverna fem 
svarsalternativ att kryssa i samt möjligheten att ta upp något annat som inte fanns med i 
svarsalternativen.  
    Eleverna tror att lärarna främst sätter betyg på uppnådda kriterier (77 %) och deras kunskaper 
(69 %). Av de övriga svarsalternativen är det 37 % som tror att deras beteende betygsätts men 
endast fyra elever (6 %) tror att betyget sätts i jämförelse med hur de ligger till med de andra i 
klassen. Eleverna har haft möjligheten att kommentera och skriva vad de annars tror att de blir 
betygsatta på. Tretton elever har tagit den chansen. Deras kommentarer är av olika karaktär. 
Några tar upp beteende. ”Verkar jag intresserad, vill jag lära mig?”, skriver en elev medan en 
annan hoppas att ”de inte sätter betyg på personlighet, finns ju sådana också…”. Ytterligare två 
kommentarer har med beteende att göra. En elev som inte ser fram emot julbetygen skriver att 
”en lärare dömer personen på hur han/hon är”. En annan tror att betyget grundas på ”hur smart 
man är”. Två elever nämner betygskriterierna återigen. Två andra nämner begreppet kunskap 
vilket också redan fanns som svarsalternativ. ”Att jag kan det som läraren vill” skriver en elev 
medan en annan konstaterar att ”många gör nog inte som de borde”.  
 

Vad kan du göra om du är missnöjd med ditt betyg?  
Det är främst två svar som eleverna ger på frågan om vad de kan göra om de är missnöjda med 
ett betyg. Antingen ska man arbeta hårdare med att höja betyget tills nästa betygstillfälle eller så 
ska man prata med läraren som har gett eleven det missnöjda betyget. Av de 23 elever som 
skriver att man ska tala med läraren kommenterar sju elever detta med negativa ordalag. En elev 
skriver följande: ”Prata med läraren om vad man ska göra och komma överens om något 
tillsammans så att det ska lösa sig. Om nu läraren är villig att prata med en. Vissa lärare vill inte 
säga vad man ska göra för att höja sitt betyg!” En annan elev uttrycker en rädsla för att tala med 
läraren: ” Jag kan prata med läraren med det vill man helst inte därför att då känns det som om 
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man kan få lägre betyg”. Tre andra elever uttrycker hopplöshet i form av kommentarer som att 
man inte kan göra så mycket eftersom de redan har satt betygen eller att om det inte hjälper att 
tala med läraren så ”är det bara att acceptera”. Slutligen skriver en elev att det vanligtvis inte 
brukar hända något.  
    Två elever visar medvetenhet (en medvetenhet de kanske inte är medvetna om) i sina svar. De 
skriver båda två att de skulle kontakta läraren och även ”läsa betygskriterierna” samt ”prata 
igenom med min lärare om varför hon just satte det betyget och att hon skulle förklara varför just 
jag fick det betyget.”  
 

Finns det ämnen det är lättare att få betyg i än SO? 
En majoritet menar att det finns ämnen där det är lättare att få bra betyg i jämfört med SO. Tio 
elever har svarat nej, två elever skriver att de inte vet medan två skriver att det är både och. En 
elev har inte svarat på frågan. 
    Eleverna menar att det är dels ens eget intresse som avgör om det är lättare samt att en elev 
kan vara duktigare i ett ämne eller något annat. Dels tycker många elever att det är lättare att få 
bra betyg i de praktiska ämnena. Främsta orsaken till detta är att de är just praktiska och därmed 
inte teoretiska. I praktiska ämnen behöver man inte plugga lika mycket, få prov om några alls är 
förklaringar som eleverna ger.  
    Två svar skulle kunna tolkas som om det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet finns 
förankrat i SO-ämnet och att eleverna tycker att det är jobbigt. En elev som tycker att det är det 
är lättare att få bra betyg i ”typ allt” utom SO förklarar det med orden: ” De är andra lärarna är 
inte lika hårda… Eller så har jag lätt för allt utom SO”. Den andra eleven skriver att ”SO är ett 
svårt ämne, för där handlar det mycket om att reflektera och analysera, till skillnad från de andra 
ämnena”.  En elev som har fyllt i att det inte är lättare att få bra betyg i andra ämnen skriver 
följande ord som får avsluta denna enkätfrågas redovisning: ”Egentligen inte, alla ämnen har sina 
olika mål.”   
 

Råden som eleverna gav till den gröne mannen  
Frågan som ställs till eleverna är vad en utomjording ska göra för att få så bra betyg som möjligt. 
Eleverna får veta att utomjordingen inte vet någonting om betyg och att han vill få tips och råd 
inför skolstarten i deras klass efter jullovet. Som redan nämns frågar utomjordingen vad han ska 
göra för att få så bra betyg som möjligt.  
    Få elever tipsar honom om att betygskriterierna är viktiga för detta ändamål (10 % av svaren). 
Istället spelar hans beteende en stor roll (69 % av svaren). Han uppmanas att komma i tid, vara 
aktiv på lektionerna och göra det bästa han kan efter sin förmåga. Fem elevers kommentarer har 
inte varit seriösa och två elever har skrivit att det inte vet vad de ska tipsa honom om. Tre elever 
har inte svarat alls på frågan.  
    Intressant att notera är att i elevernas svar på denna fråga framträder nya faktorer som anses 
viktiga för ett bra betyg. Formuleringen av frågan kan vara upphov till. Vidare ska man som 
läsare notera att detta är i princip den fjärde frågan där eleven ska svara på vad som betygssätts 
med egna ord utan några svarsalternativ.  

”Så här ska du göra!” 
När den gröne mannen efter jul kliver in skolbyggnaden där eleverna i årskurs nio går så har han 
mycket att tänka på. Han har fått åtskilliga tips och råd av sina nya klasskompisar om vad han ska 
göra för att komma in i betygssystemet så snabbt som möjligt. En del av de tips och råd som han 
har fått har återkommit många gånger. Andra tips kommer endast från en elev men för säkerhets 
skull har han bestämt sig för att ha all information han fått i åtanke. 
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    Några av eleverna har förklarat betygssystemet för honom. En elev har skrivit följande ”Betyg 
är ett system som används till att se hur kunskapsnivån i olika ämnen ser ut” Samme elev skriver 
att han ska göra det som står i målstencilen och vara aktiv på lektionerna. Två andra elever har 
också uppmanat honom att ”på en gång gå igenom betygskriterierna” och ”lära dig svaren på 
målstencilen”. Tydliga instruktioner om detta betygssystem ger tre elever honom medan några till 
nämner detta men går inte djupare in i vad detta system innebär.  
    I övrigt har det återkommit flera råd som verkar vara viktiga för eleverna. Först och främst 
måste han jobba hårt (26 % av svaren). Han måste också tänka på att plugga, vara aktiv på 
lektionerna och lyssna. Sedan är det viktigt att både vara med på lektionerna och hänga med på 
lektionerna. Minst lika viktigt är att göra så gott han kan men tänka på att lämna in arbeten i tid. 
De arbeten och uppsatser som han lämnar in måste vara fina och noggranna. Lika många elever 
påpekar att han måste reflektera och analysera förutom att göra sina läxor. Anteckna information 
är också viktigt.  
    Han ska göra det man ska göra, skriver tre elever. Återstående synpunkter på vad han ska göra 
återkommer antingen två gånger eller endast hos någon enstaka elev. Av de tips som kommer 
från två håll menar eleverna att den gröne mannen måste tänka på följande; 
Han ska ställa frågor, fjäska, göra det han har blivit tillsagd och ta hemuppgifter. Eftersom han 
inte kan det svenska skolsystemet låter han även de tips som endast kommer från enstaka elever 
vara med i bakhuvudet. Han ska även tänka på att dra slutsatser, kunna redovisa både skriftligt 
och muntligt, vara flitig på lektionerna, inte slarva, gå in helhjärtat på sina studier, satsa på det 
betyg som han vill ha, göra lärarna glada, koncentrera sig, ha ett brett kunnande, kunna se ur 
andras perspektiv samt slutligen prestera bra på prov.  
 

”Så här ska du bete dig och vara i klassrummet!” 
Eleverna uppmanar honom att även tänka på hur han beter sig i klassrummet. Så fort han kliver 
in i rummet så måste han främst visa att han är intresserad och engagerad. Enligt enkäterna är 
detta det viktigaste att tänka på gällande beteendet. Men han måste tänka på att komma i tid, vara 
positiv och visa respekt för alla. 
    Väl sittandes i skolbänken måste han tänka på att vara tyst och inte prata så mycket. Han får 
inte störa andra men gärna delta i diskussioner. Det är också viktigt att han tar ansvar. Övriga tips 
och råd som kanske snurrar runt i den gröne mannens huvud kommer från enstaka elever. 
Förutom ovanstående måste han också vara glad, vara en god elev, vara inriktad, trevlig, tänka till, 
inte vara otrevlig, vara koncentrerad, jobba ambitiöst, vara mycket vänlig och ta egna initiativ. 
Slutligen nämner en elev också att han ska träna mycket inför proven. 
 

Elevers egna frågor om betyg 
Eleverna ges möjligheten att själva ställa en fråga om betyg och besvara den. Frågan som ställs till 
eleverna är om de tycker att jag har glömt att ställa någon fråga om betyg. Endast tre elever tar 
den chansen. Det som kommer fram är deras egna uppfattningar och synpunkter på 
betygssystemet. En elev ställer frågan ”Tycker du att betygssystemet är bra?” Svaret han ger är att 
den studerande ändå glömmer bort det mesta efteråt.  
    Nästa elev ställer frågan ”Tänker du på betyg som om det är allt som gäller eller om du lär dig 
för att lära”? Kommentaren som eleven ger till sin egen fråga är att det skulle kunna förhindra 
fusk.  
Den tredje eleven ställer ingen fråga utan skriver istället följande; ”Många lärare lever kvar i 
systemet med 1-5 då betyget man fick berodde på hur bra man var jämfört med andra i klassen. 
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Analys av enkäten 
I denna del diskuteras och kommenteras den redovisade enkätdelen med dels med vad den 
tidigare forskningen har kommit fram till och dels med litteratur som berör det som har 
framkommit i elevernas svar. De frågor som har ställts för att kunna besvara syftet besvaras 
också fortlöpande i denna del.  
 

Vilken skillnad uppfattar eleverna att det är mellan de olika 
betygsnivåerna? 
I skolverkets ”Grundskolans kursplaner och betygskriterier” står det klart och tydligt vad de olika 
betygen ska grunda sig på. För att uppnå betyget Godkänd krävs att man har uppnått de mål som 
uttrycks i kursplanen för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnesspecifika 
kriterier för olika kvalitetssteg.67 För de högre betygen står det att betygskriterierna preciserar 
vilka kunskaper som krävs för att få betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd. Skillnaden 
mellan dessa är ”för att erhålla betyget Mycket väl godkänt skall eleven förutom de kunskaper 
som gäller för Väl godkänd ha kunskaper enligt kriterierna Mycket väl godkänd”.68  
    För att erhålla ett visst betyg krävs det att man har uppnått de uppsatta målen. Till hjälp finns 
kriterier för att uppnå dessa kunskaper. När eleverna ska förklara betyget Mycket väl godkänt i 
SO är det nio av sextiotvå elever som hänvisar till mål och kriterier. När eleverna ska förklara 
varför deras vän inte har fått något betyg alls är det än mindre, fyra elever, som hänvisar till mål 
och kriterier. Av samtliga är det ingen som nämner begreppet kunskap. Även Måhl kommenterar 
detta med att betygen ”är kunskapsrelaterade innebär att det är elevens kunnande som avgör 
betyget, inte hur man beter sig”69 Elevernas svar visar dock att de inte verkar vara av samma 
uppfattning som Måhl.  
    När eleverna ska tipsa utomjordingen om vad som behövs för att få så bra betyg som möjligt 
är det ungefär lika många elever som återigen hänvisar till att nå de uppsatta målen och följa 
betygskriterierna. Som redan har nämnts kan en del av elevernas svar tolkas som om de har detta 
i åtanke även om de inte uttrycker det tydligt i svaren. Det som dock väger över i de öppna 
svaren om skillnaden mellan de olika betygsnivåerna är istället hur eleven är och handlar som 
person.  
    Denna uppfattning återkommer i flera arbeten under rubriken ”Tidigare forskning”. Unnerfelt 
och Karsberg skriver att det grundläggande missförståndet med betygssättningen är att de 
intervjuade eleverna ”tror att vi som lärare betygsätter eleverna som personer när vår målsättning 
är att betygsätta elevernas kunskaper”.70 Det är just hur den gröne mannen ska vara som 
person/elev som verkar vara det som är viktigast, enligt elevernas svar. Han har fått åtskilliga tips 
om hur han ska vara och vad han ska göra för att få bra betyg. En metodfråga som anses 
berättigad att ställa är hur eleverna har tolkat denna fråga. Kan det vara så att eleverna har 
uppfattat att det viktigaste för den gröne mannen, just för att han är en grön man, är att anpassa 
sig till skolmiljön? Kan deras svar handlar om hur de ska hjälpa honom att ”smälta in” snarare än 
hur han ska ta sig till för att få så bra betyg som möjligt? Eller är det så att den öppna frågan har 
fått fram vad eleverna verkligen tror (medvetet eller omedvetet) är viktigt för bra betyg? 
 

                                                 
67 Lpo 94, s. 18.  
68 Ur ”Grundskolans kursplaner och betygskriterier”, s. 7.  
69 Måhl, (1991), s. 90. 
70 Unnerfelt/Karsberg (2004), s. 28. 
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Vad tror eleverna att betyget grundas på? 
En enkätfråga behandlar detta direkt i form av svarsalternativ. Främst tror eleverna att lärarna 
sätter betyg på uppnådda kriterier (77 %) och deras kunskaper (69 %) men hela 37 % av eleverna 
trodde också att deras beteende betygsattes. I de öppna frågorna om betyg ändras denna 
uppfattning. När eleverna ska förklara ett högt respektive lågt betyg är det inte lika många som 
följer vad de har kryssat för i den ovanstående frågan. Av dem som kryssar i att uppfyllda kriterier 
och kunskaper är viktiga är det mycket få som återigen hänvisar till dessa i de öppna frågorna. 
Som högst är det 10 % som återigen tar upp uppnådda kriterier när de själva ska förklara olika 
betygsnivåer. Än mindre, någon enstaka elev, nämner begreppet kunskap. Från att 69 % av 
eleverna menar att kunskapen är viktig i betygsättningen försvinner denna uppfattning i det 
närmaste helt och hållet när de på egen hand ska förklara betygsbedömningen. Uppfattningen om 
att beteendet är viktig vid betygsättningen ökar däremot. Genomgående förklarar majoriteten av 
eleverna hur man som elev ska vara och bete sig för att få ett visst betyg. Även Holmberg 
kommenterar detta i sin analys av sina elevers enkätsvar. Hon skriver att ”mer än hälften av 
eleverna anser att beteende/uppförande är avgörande för betyget”.71 Unnerfelt/Karsberg skriver 
också i sina slutsatser att eleverna tror att fjäsk, ambition, uppförande och närvaro påverkar 
betygen.72 Samtliga begrepp som författarna nämner har alla återkommit i elevernas tips och råd 
till den gröne mannen. Vidare är lektionsaktivitet något som eleverna tycker är viktigt för den 
gröne mannen att tänka på. I Erkers och Bäckebos examensarbete från 2003 om betygsättning i 
kemi framkommer det också att eleverna tycker att deras aktivitet är viktig för bedömningen. 
Eller borde vara. Dessa elever menade att bra resultat på proven var viktigast för ett bra 
kemibetyg men att man som elev närvarade och deltog i lektionerna kom på stark andra plats.73 
Förutom provresultaten ville eleverna att deras lektionsaktivitet skulle vara betygsgrundande. 
Detta var mycket viktigare är dokumenterande, förståelse för hur ämnet hängde ihop med andra 
aspekter samt samarbete. Hon menar också att eleverna skulle vilja att betygen grundade sig på 
hur de var på lektionerna.74  
    Måhl skriver att varken elevens närvaro eller beteende ska påverka bedömningar eller betyg. 
Han fortsätter med att detta ”är nytt och inte nytt”.75 I äldre läroplaner skulle inte en elevs 
beteende påverka dennes relativa betyg. Men detta har inte lärare följt, menar Måhl. Dock så gör  
Lgr 80 ett undantag där det inte står någonting som hindrar en lärare i grundskolan att använda 
närvaro och flit som kriterier. Måhl avslutar diskussionen med att uttrycka sin uppfattning om att 
det fortfarande är ”normalt” att beteende spelar roll vid betygssättningen om än omedvetet från 
lärarnas sida.76 En tanke från min sida är om inte elevernas uppfattning också kan vara resultatet 
av nio års fostran av olika lärare. De råd som den gröne mannen får av eleverna är vad eleverna 
själva har hört dagligen under sin skolgång.  
    Eleverna visar i sina svar en medvetenhet om hur en elev ska vara och bete sig. Denna 
medvetenhet kommer säkerligen från dagliga kommentarer från lärare som utbrister ”Tyst!” och 
annat i klassrummet eller lärare som går igenom vad som krävs av dem för att lyckas med deras 
skolarbete. Denna fostransmiljö ligger dem nära i klassrummet och på rasterna osv. gör att det 
kanske inte är så underligt att eleverna skriver de svar som de gör. Om mål och betygskriterier 
och begreppet kunskap haglade över dem lika mycket kanske svaren hade blivit annorlunda.  
    Eleverna verkar istället ha snappat upp det som de dagligen får höra. Dels hur de ska vara som 
elev och dels vad som behövs för bra betyg. Vägen till målet är vad eleverna beskriver i sina svar, 
inte själva målet och vad det innebär. Vägen till målet som borde innebära en kunskapsutveckling 
är snarare en elevs försök till anpassning till att dels anpassa sig till systemet och elevens försök 
                                                 
71 Holmberg, (2003), s. 20. 
72 Unnerfelt/Karsberg, (2004), s. 25ff.  
73 Erkers/Bäckebo, (2003), s. 31.  
74 Erkers/Bäckebo, (2003), s. 35. 
75 Måhl, (1991), s. 130.  
76 Måhl, (1991), s. 131. 
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att förkroppsliga de dygder och ideal som den gode eleven företräder. Detta är vägen till bra 
betyg. Följer eleven inte denna väg är det istället motsatsen till den gode eleven som efterföljs. 
    I vilken mån mål och kriterier diskuteras under en kurs har jag inte någon uppfattning om. 
Ovanstående slutsatser är därför baserade dels på elevernas svar och dels författarens egna tankar 
kring dessa. Lärarnas arbete med mål och kriterier under lektionstid kanske är lika närvarande 
som den fostrande delen i denna skola.  
 

Elevernas medvetenhet om det kunskapsrelaterade betygssystemet 
I Holmbergs undersökning är det många av hennes elever som skriver i enkätsvaren att de ser 
betyget som ett kvitto som ger information om hur de ligger till. Vidare är det många av eleverna 
som skriver om betygen att ”man på ett eller annat sätt måste få reda på hur man ligger till”.77 
Holmberg frågar sig om betyg är det bästa sätter att informera eleverna om hur de ligger till. Hon 
hänvisar till läroplanen där det mycket riktigt står att varje elev och elevens föräldrar fortlöpande 
ska få information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna. Vilket är en 
förutsättning för att eleven skall kunna komma vidare i sin kunskapsutveckling, skriver Holmberg 
vidare.78 Måhl hänvisar till en proposition där det står att ”i ett kunskapsrelaterat system utgör 
betyget ett ‘kvitto’ på vissa definierade kunskaper”.79 Dock så menar nog både Måhl och 
Holmberg att vägen till detta kvitto ska vara på den process där eleven kontinuerligt vet var 
han/hon ligger. 
    Även eleverna i denna undersökning som ser fram emot betygen till jul kommenterar detta 
med liknande ord som eleverna gör i Holmbergs undersökning. Om betygen är den enda gången 
som de får ett utskrivet kvitto låter jag vara osagt då jag inte vet hur läraren arbetar med detta. 
Men att eleverna visar en omedvetenhet kring denna del av det kunskapsrelaterade systemet kan 
nog dras. Hela 63 % kommenterar att de vill veta hur de ligger till betygsmässigt och några skriver 
att de vill veta om deras hårda arbete har gett något resultat. De elever som har kryssat i att de 
inte ser fram emot betygen till jul verkar däremot vara medvetna om vilka betyg de kommer att få 
och varför. ”Jag har inte jobbat nåt bra i år” skriver en elev. En annan skriver istället att få 
betygen är ”Läskigt och allvarligt”. Ytterligare en kommentar som visar elevens personliga 
uppfattning om att få betyg är följande; ”Det känns jobbigt, som att få betyg på vilken sorts 
person man är, är man bra eller dålig”. 
   På skolverkets hemsida kan man läsa att betygen inte ska komma som en överraskning, utan 
eleven ska vara väl informerad och få chans att prata med läraren innan betygsättningen.80 Fram 
till att betygen sätts skall som ovan även eleven fortlöpande få information om hur de ligger till. 
”Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning 
för elevers och vårdnadshavarens rätt till inflytande och påverkan ”81 står det att läsa i läroplanen. 
En elev har alltså möjlighet att diskutera sitt betyg med läraren vid missnöje samt främst diskutera 
om eleven har nått de uppsatta målen för det aktuella betyget. Måhl menar också att rättvisan i 
det nya systemet synliggörs genom att bedömningsgrunderna har blivit diskuterbara. Med det 
nuvarande betygssystemet ska eleverna veta i förväg på vilka grunder de blir bedömda vilket ger 
möjligheten till att en elev kan diskutera med läraren huruvida målen har uppnåtts eller inte.82  
De flesta av eleverna i undersökningen skriver att de skulle kontakta läraren för att höra efter vad 
som krävdes för att höja betyget. Endast två skriver att de skulle diskutera med läraren varför 
med hänvisning till betygskriterierna. Det verkar som om flertalet av eleverna inte är medvetna 
om sina rättigheter och möjligheter i det nuvarande betygssystemet. Vissa av elevernas 
                                                 
77 Holmberg, (2003), s. 25. 
78 Holmberg, (2003), s. 25. 
79 Måhl, (1991), s. 114. 
80 Startsida / Betyg / Frågor och svar /Bedömning och betygsättning 15/12-05. 
81 Lpo 94, (1998), s. 6f.  
82 Måhl, (1991), s. 113.  
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kommentarer visar dels att de inte har denna kännedom då många tror att betyget skulle påverkas 
negativt av en lärarkontakt.  
 

Diskussion 
Elevernas uppfattning om betyg och bedömning i denna enkätundersökning visar att det råder 
skilda meningar om dessa begrepp. Vad som står på papperet och vad som uppfattas av eleverna 
på ”marknivån” skiljer sig markant från varandra. Det kunskapsrelaterade betygsystemet är inte 
förankrat hos dessa elever. En viss uppfattning har eleverna som kan beskrivas i form av en ytlig 
förståelse. Skrapar man på ytan så kommer det fram att eleverna inte förstår innebörden av 
betygsystemet. Elevernas uppfattning av betyg och bedömning består istället av rollen som elev 
och hur man använder den.  Betyg, enligt dessa elever handlar om hur man är som elev och vad 
man gör som elev. Detta kan även beskrivas i form av att det är vägen fram till betyget som är 
viktig och vilka medel som man tar hjälp av. Det nuvarande betygsystemet handlar också mycket 
om vägen fram till betygen men i form av en kunskapsutveckling.  För dessa elever handlar 
utvecklingen inte om deras kunskaper utan istället om huruvida de lyckas eller inte lyckas att 
förkroppsliga bilden av den gode eleven.  
    Vad beror detta på? Åtskilliga böcker tar upp problematiken kring det nuvarande 
betygsystemet och fokus har riktats främst till lärarna som inte har börjat bemästra det ännu. 
Politiker kräver bland annat betyg i lägre åldrar för att få bukt med de dåliga resultat som 
framträder i undersökningar om den svenska skolan och dess elever. Vad elever bemästrar eller 
inte står inte att läsa i många av dessa böcker. Denna undersökning ger elever en röst från 
praktiknivån som de befinner sig på till oss (lärare, lärarstuderande mfl.) på den teoretiska nivån. 
Det har visat sig att det råder en stor klyfta mellan vad som eftersträvas och vad som faktiskt har 
nått fram och förstås av eleverna. Lärarna på den aktuella skolan menar att denna årskurs är 
speciell. Det finns många ”svaga elever” och flertalet är inte studiemotiverade. Kan detta vara en 
orsak till vad som kommer fram i resultatet? Eller är det så generellt att skolans fostransroll är 
dominerande och påverkar elevernas förståelse av vad som bedöms och betygsätts? 
    Lars Lindström, redaktör för den nyligen utgivna boken Pedagogisk bedömning- om att dokumentera, 
bedöma och utveckla kunskap skriver i inledningskapitlet att det inte bara krävs nya metoder för det 
kunskapsrelaterade betygsystemet utan även ”en genomgripande förändring av rollerna som 
lärare och elev”83. Kan det vara här som det brister? Då menar jag inte bara för den skola som har 
blivit undersökt utan överhuvudtaget. Förstår elever och inser lärare att det nuvarnade systemet 
kanske kräver större förändringar än vad man har insett för att det ska fungera som det var tänkt? 
    Denna undersöknings resultat visar hur som helst att budskapet inte har nått fram till eleverna. 
Dessa elever har istället bildat sin egen uppfattning och vad som bedöms och betygsätts utifrån 
den miljö de dagligen vistas i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Lindström, (2005), s. 24. 
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Bilaga 1. 
 
1 Ser du fram emot att få betygen till jul? 

o Ja 
o Nej 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Lek med tanken att du får MVG i SO! Om du skulle förklara för din kompis varför 
du har fått MVG vad skulle du säga då? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Din kompis har istället fått IG i SO. Vad är skillnaden mellan era betyg? Din kompis 
frågar varför han/hon fått IG. Vad skulle du säga för att din kompis skulle förstå varför 
hon/han inte fått något betyg? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Vad kan du göra om du är missnöjd med ditt betyg?    
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Vad är det läraren sätter betyg på? 

o Du har uppnått kriterierna. 
o ditt beteende (du har varit duktig, tyst, bråkig, pratig osv.)  
o dina kunskaper. 
o hur jag ligger till jämfört med de andra i klassen. 
o Något annat. 
 

Vad?_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Tycker du att målen för en kurs är viktiga att känna till? 

o Ja 
o Nej 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 25

7. Tycker du att betygskriterierna är viktiga att känna till? 
o Ja 
o Nej 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Vet du hur du ska göra för att få ett bra betyg? 

o Ja 
o Nej 
 

Varför? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9. Vad ska man ha gjort för att ett betyg ska sänkas? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Finns det ämnen det är lättare att få bra betyg i än SO? 

o Ja 
o Nej 

 
Varför? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Låtsas att du får besök av en utomjording i natt. Den gröne mannen undrar vad 
betyg är för något och varför du får det? Han ska börja i din klass efter jul och vill att 
du ger honom tips och goda råd inför skolstarten. Han frågar: Hur/Vad ska jag göra för 
att få så bra betyg som möjligt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Är det någon fråga som du tycker att jag har glömt att ställa om betyg? 
Ställ den här och besvara den om du vill! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 
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