
 

Lärarprogrammet 

Examensarbete, 15 hp 

ht 2007 
______________________________________________________________ 

Kurs: Pedagogiskt arbete III 
 
 

Betyg och prestation 
En jämförande enkätundersökning utifrån ett elevperspektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uppsatsförfattare: Emma Risberg 
Eva Åkerström 

Handledare: Yvonne Blomberg 



Abstract 
Uppsatsens syfte är att undersöka elevers tankar och ambitioner kring den egna prestationen och 
betydelsen av betyg ur ett elevperspektiv. Vårt syfte är också att verifiera tänkbara skillnader mel-
lan de båda skolorna som ingår i undersökningen. 
 
Materialet består av en enkätundersökning genomförd av 100 elever i år nio från den aktuella 
undersökningsgruppen i Mellansverige.  
 
Resultatet visar att eleverna tycker att betygen är centrala och anser framför allt att det är viktigt 
vilka betyg de får för att kunna söka till ett visst gymnasieprogram. Majoriteten tycker att de pres-
terar bra men skulle kunna prestera mer om de orkade/var motiverade. Många skulle anstränga 
sig mer för att få högre betyg om läraren gav tydliga instruktioner. De flesta av eleverna har angi-
vit att läraren och tiden avgör hur de presterar. Majoriteten av de som har planer efter grundsko-
lan anser att prestationen i skolan har betydelse för deras framtida yrkes- och gymnasieval.  
 
Generella skillnader i resultatet framkommer inte, dock finns smärre skillnader mellan 
kön/skolor i enstaka fall. 
 
Nyckelord: skola, betyg, prestation, elevperspektiv, gymnasieprogram. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesmotivering 
Forskning visar att elevers attityd till skolan generellt har förbättrats de senaste åren, bland annat 
har eleverna större engagemang i skolarbetet, bättre relationer med lärare och är mer positiva till 
lärarnas undervisning. Eleverna är dock inte lika positiva när det gäller lärarnas förmåga att skapa 
intresse och engagemang.1

 
Från delar av skolledning och lärarhåll på våra VFU-skolor2 finns en uppfattning och antydan att 
många elever har kapacitet att prestera mer och bättre än vad de gör och att de därmed nöjer sig 
med ett lägre betyg trots att de har potential att prestera för ett högre betyg. Under vår egen verk-
samhetsförlagda utbildning har även vi upplevt att det finns elever som underpresterar. Utifrån 
dessa aspekter har vi valt att göra en undersökning om hur elever ser på sina egna prestationer 
och betyg på våra respektive VFU-skolor som är belägna i två grannkommuner i Mellansverige. 
 
Vi har funnit en liten mängd forskning som belyser elevens eget perspektiv, det vill säga utifrån 
deras egna tankar och ambitioner kring de egna betygen. Däremot finns vetenskapliga studier 
som belyser andra aspekter som skulle kunna ha betydelse för elevens prestationsförmåga som 
exempelvis socioekonomiska aspekter, rådande samhällsstrukturer och den egna skolkulturen. 
Utifrån detta tycker vi att en undersökning inom detta område är intressant och vetenskapligt 
relevant i förhållande till befintliga studier. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka elevers tankar och ambitioner kring den egna prestationen och betydelsen 
av betyg ur ett elevperspektiv. Vårt syfte är också att verifiera tänkbara skillnader mellan de båda 
skolorna. 

1.3 Frågeställningar 
• Vad betyder betygen för eleverna? 

• Hur tycker eleverna att de presterar i skolan? 

• Vilka skillnader kan finnas mellan de båda skolorna? 

1.4 Metod och genomförande 

1.4.1 Metod 
Uppsatsens undersökning är kvantitativ enligt enkätmodell. En alternativ metod hade varit att 
genomföra djupintervjuer. Bengt- Erik Andersson, professor i utvecklingspsykologi, menar att 
fördelen med intervjuer är att man får en möjlighet till en djupare förståelse för de frågor och 
svar som anges.3 Vi har valt att avstå från djupintervjuer på grund av uppsatsens begränsade tids-
ram, samt med anledning av att enkäter även ger möjlighet till ett bredare undersökningsmaterial. 
Vi försöker sålunda säkerställa ett heterogent urval som förhoppningsvis kan ge en mer generell 
riktning i resultatets analys. 
                                                 
1 Skolverket, Rapport nr 299: Attityder till skolan 2006: elevernas och lärarnas attityder till skolan. Stockholm 2007, s. 12-13. 
2 Verksamhetsförlagd utbildning på en skola. 
3 Bengt-Erik Andersson, Som man frågar får man svar: en introduktion i intervju- och enkätteknik. Stockholm 1985, s. 24. 
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När elever under 15 år skall tillfrågas för deltagande i undersökningar måste målsman tillfrågas. 
På de båda skolorna i den här studien har denna förfrågan gått ut centralt från rektorerna. 
 
Undersökningen består av ett enkätmaterial som totalt 100 elever i år nio har besvarat. Ungdo-
marna går i två olika högstadieskolor i två grannkommuner med en gemensam gymnasieskola. 
Skolorna är belägna i de båda kommunernas centralort. Upptagningsområdena för skolorna är 
likartade då de består av respektive centralort med omgivande byar och landsbygd. Vi har inte 
undersökt de ekonomiska förutsättningarna i de båda kommunerna och kan därför inte kommen-
tera skolornas eventuella resursskillnader. Kommunerna skiljer sig i invånarantal, där den större 
kommunen har ungefär dubbelt så många invånare som den mindre kommunen. Skolan i den 
större kommunen benämns fortsättningsvis som skola A i kommun A och skolan i den mindre 
kommunen betecknas som skola B i kommun B. 

1.4.2 Genomförande 
I utformningen av enkäten genomfördes en omfattande bearbetning, där enkäten sedan testades 
på fem ungdomar i vår bekantskapskrets samt att våra verksamhetsförlagda och högskoleförlagda 
handledare fick möjlighet att kommentera enkätens upplägg. Utifrån deras gemensamma syn-
punkter på utkastet av enkäten, framställdes en slutgiltig enkätmodell med sammanlagt 13 frågor. 
Svarsalternativen varierar mellan ja/nej-variant, flervalsalternativ med möjlighet att komplettera 
med egna svar samt ett rangordningsalternativ. Eleverna har även fått besvara frågan om vilket 
kön de tillhör, samt om de har något övrigt att tillägga till de redan avgivna svaren.4

 
Inför att enkäten lämnades ut fann vi det viktigt att ge likvärdig information till eleverna innan de 
besvarade enkäten. Informationen kom att bestå av en kortfattad presentation av oss själva och 
av vårt arbete. Därefter påpekade vi att besvarandet av enkäten var frivilligt och anonymt samt att 
vi stod till förfogande om frågor uppstod. 
 
Urvalet var tänkt att vara två olika klasser på vardera skola. På grund av omständigheter kom 
undersökningsgruppen att bestå av tillgängliga elever ur tre olika klasser per skola. Vid genomfö-
randet av enkäterna uppfattade vi det som att eleverna tog enkäten på allvar och att alla var in-
tresserade av att hjälpa oss genom att svara på frågorna. När materialet skulle sammanställas var 
det en enkät från skola A där alla alternativ på vissa frågor kryssats i, vilket resulterade i att vi 
valde att placera hela enkäten som ett bortfall. I undersökningen är det således 49 enkäter från 
skola A och 50 enkäter från skola B. Därutöver är det några elever som inte har svarat på någon 
enstaka fråga, eller där svaren varit svårtolkade, vilket vi har valt att redovisa som bortfall. Samtli-
ga överväganden i sammanställningen av enkätmaterialet har gjorts gemensamt, och svaren har 
även kontrollräknats i jämförelse med antal elever. 

1.4.3 Metodöverväganden 
Urvalet av undersökningsgrupp kom att vara 50 stycken slumpmässigt utvalda elever på varje 
skola. Vid djupintervjuer hade urvalet blivit annorlunda eftersom uppsatsens tidsram inte ger 
möjlighet till en sådan stor undersökningsgrupp i samband med en sådan metod. Intervjumaterial 
tar längre tid att bearbeta, och urvalsgruppen hade således blivit mycket liten. Enkäterna ger inte 
möjlighet till enstaka detaljer på samma sätt som följdfrågor kan göra vid djupintervjuer, men de 
ger i den här undersökningen en mer generell bild. Det är en sådan form av resultat som denna 
uppsats eftersträvar. 
 

                                                 
4 Se vidare bilaga 1. 
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Eftersom urvalsgruppen är relativt liten utgör en person av hela underlaget (99 elever) cirka 1 %. 
Då resultatet rör en av skolorna (49 respektive 50 elever) blir varje elev således värd cirka 2 %. 
Detta innebär att en eller ett par elever kan utgöra flera procent, något som vi har ansett som en 
för liten skillnad för att kommentera i resultatdelen. 

2. Bakgrund 

2.1 Forskningsläge 
Det finns ett stort utbud av forskningslitteratur gällande skolverksamhet. Som tidigare nämnts, är 
det dock mindre vanligt med studier utifrån ett elevperspektiv. Nedan ges en bakgrundspresenta-
tion av de delar av tidigare forskning som även kan vara intressanta vid en jämförelse med upp-
satsens undersökningsresultat. 
 

2.2 Skolans betydelse i samhällsstrukturen 
Flera forskningsexempel påvisar att samhällsstrukturen förändrats framför allt under andra hälf-
ten av 1900-talet. Arbetsmarknaden har fått andra förutsättningar, vilket bland annat har resulte-
rat i en mer omfångsrik skolverksamhet. Bengt Sandin, professor vid Linköpings universitet, 
kommenterar betydelsen av de historiska aspekterna för skolans utveckling. När arbetarklassens 
barn kom att få en barndom utan barnarbete, som ett resultat av att det inte fanns några bra ar-
betsplatser för barnen, behövdes något för att kontrollera dessa barn. Skolan kom att bli den in-
stitution som indirekt fick till syfte att övervaka och förvara barnen.5

 
I Sverige har utvecklingen av skolväsendet resulterat i en skola för alla, men skoltiden har också 
blivit längre. Pedagogikforskaren Helena Korp menar att ökningen av människor i västvärlden 
med högre utbildning snarare är en konsekvens av behovet att hålla ungdomar sysselsatta, än 
efterfrågan av arbetskraft med högre skolning på arbetsmarknaden. Eftergymnasiala utbildningar 
har sedan slutet av 1980-talet varit ett av statens sätt att lösa problematiken med hög arbetslös-
het.6 De förändringar som skett på arbetsmarknaden har också fått betydelse för gymnasieskolan. 
Kraven för inträde i arbetslivet höjdes under efterkrigstiden, och den stora arbetslösheten under 
1990-talet har resulterat i att 98 procent av eleverna i grundskolan fortsätter till gymnasieskolan. 
Skolverkets utvärdering av grundskolan från år 1995 visar att 30 procent av eleverna skulle ha valt 
ett annat alternativ än gymnasieutbildning ifall det vore möjligt.7 Stefan Lund skriver i sin dok-
torsavhandling att gymnasieutbildning tycks vara ett grundkrav i dagens samhälle där ett ”icke-
val” inte finns i någon reell mening. De få okvalificerade arbeten som finns innehas oftast av 
människor med lägst gymnasieutbildning.8

 
Barn och ungdomars livsvillkor är ett område som förändrats under 1900-talet. Per Holmberg, 
språklektor vid Göteborgs universitet, påpekar skillnader som finns i uppväxtvillkoren under 
1980-talet, gentemot de som fanns i början av samma sekel. Syskonskarorna har blivit mycket 
mindre, landsbygden har oftast bytts mot tätorter, hemmavarande mödrar har övergått till att vara 
förvärvsarbetande mammor, skilsmässorna har ökat och enföräldershushållen har blivit fler. 
Denna utveckling har även fortsatt efter bokens tillkomst och speglar likaså tillvaron för många 

                                                 
5 Bengt Sandin, ”Skola och samhälle: socialpolitik och kunskapskrav” i Göran Arnman & Ingrid Jönsson (red.), Barns 
villkor – samhällets spegel. Stockholm 1987, s. 20-21. 
6 Helena Korp, Kunskapsbedömning: hur, vad och varför. Stockholm 2003, s. 43. 
7 Skolverket, Rapport nr 187: Reformeringen av gymnasieskolan: en sammanfattande analys. Stockholm 2000, s. 63. 
8 Stefan Lund, Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser. 
Växjö 2006, s. 73-74. 
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svenska barn idag, trots att ytterligare 20 år har passerat. Dagens Sverige är ett samhälle i ständig 
förändring.9

 
Ett områdes resurser har betydelse för det enskilda samhällets kvalité och service. Det offentliga 
utbudet blir följaktligen mindre i resurssvaga områden, än i mer resursstarka regioner. Idag är 
skolväsendet decentraliserat, och skolverksamheten finansieras numera av de enskilda kommu-
nerna. Kommunens samhällstruktur och ekonomiska resurser kan således påverka både fritid och 
skolverksamhet.10 Decentraliseringsreformen ger kommunerna frihet att utveckla även gymnasie-
skolan och det förutsätter samtidigt att alla elever har tillgång till likvärdig information om vilka 
utbildningsalternativ som finns för att kunna göra sina rätta val.11 Lund skriver att utbildningsva-
len alltid har haft med ungdomars samtida och framtida liv att göra. Den stora skillnaden nu mot 
tidigare generationer är att ungdomar idag gör val utifrån personliga intressen och anlag men även 
utifrån den marknadssituation som råder. Tidigare generationer följde ofta utstakade och kollek-
tivt burna utbildningsvägar med tydliga kopplingar mellan skola och arbetsliv. Samhälleliga struk-
turer är även idag av betydelse för hur olika valprocesser låter sig genomföras.12

 
Sammanfattningsvis, ger forskningen tydliga exempel på hur samhälliga förändringar inom fram-
för allt arbetsmarknaden kan vara en anledning till att svenskarnas utbildning blivit längre och 
mer omfattande. De enskilda kommunerna har fått mer inflytande över utformningen av de egna 
skolorna, och dagens elever har fler valmöjligheter inför framtiden. 

2.3 Socioekonomiska faktorer av betydelse för utbildning 
Eva Andersson, forskare vid kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, menar att en 
individ har rumsliga och icke-rumsliga faktorer som är intressanta utifrån ett socioekonomiskt 
perspektiv. De icke-rumsliga faktorerna är bland annat de egna föräldrarnas utbildning, studietra-
dition i släkten och ekonomiska resurser. Detta är sådana faktorer som oavsett boplats kan kom-
ma att ha betydelse för framtida utbildning, sysselsättning och inkomst.13 Nationalekonomifors-
karna Hans Grönqvist och Olof Åslund finner ingen påverkan på utbildningslängd eller arbets-
marknadsutfall på grund av familjestorlek. Däremot finns ett samband – dock litet – mellan fa-
miljestorlek och barns betyg där varje extra syskon innebär att genomsnittsbetygen faller något. 
En intressant reflektion är att inte idrott men såväl svenska som naturvetenskap påverkades nega-
tivt i betygshänseende.14

 
De rumsliga faktorerna är den sociala omgivningen kring en individ, som till exempel grannar, 
bostaden och det område man bor i. Andersson menar att det är faktorer som möjligen skulle 
kunna påverka ett barns beteende och egenskaper.15 Forskaren Lars Lundman skriver att andelen 
invånare från de lägre sociala skikten är större i utpräglade industriorter, än i en serviceort eller på 
en plats där näringslivet är mer mångsidigt sammansatt.16 Tidigare studier visar att de socioeko-
nomiska skillnaderna mellan skolor är vanligare i större städer. Detta beror antagligen på bostads-
                                                 
9 Per Holmberg, ”Några utgångspunkter med försök till referensram” i Göran Arnman & Ingrid Jönsson (red.), Barns 
villkor – samhällets spegel. Stockholm 1987, s. 8. 
10 Elisabet Näsman, ”Betydelsen av föräldrars lönearbete för barns villkor” i Göran Arnman & Ingrid Jönsson (red.), 
Barns villkor – samhällets spegel. Stockholm 1987, s. 85. 
11 Stefan Lund, Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser. 
Växjö 2006, s. 100. 
12 Stefan Lund, Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser. 
Växjö 2006, s. 9. 
13 Eva Andersson, Från Sorgedalen till Glädjehöjden: omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär. Uppsala 2001, s. 13. 
14 Hans Grönqvist & Olof Åslund, Rapport nr 13: Familjestorlekens effekter på barns utbildning och arbetsliv. IFAU 2007, s. 
4, 12. 
15 Eva Andersson, Från Sorgedalen till Glädjehöjden: omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär. Uppsala 2001, s. 23. 
16 Lars Lundman, Socioekonomisk differentiering i grundskolan. Lund 1979, s. 34. 

8 
 



segregationen som inte existerar på samma vis i mindre orter. I en mindre ort kommer alla elever 
att samlas i färre skolor och på detta vis blandas eleverna från flera olika sociala skikt.17

 
Andersson tolkar sitt eget forskningsresultat som att den fysiska omgivningen har betydelse för 
en individs (födda år 1970 i Gävle, Jönköping och Västerås) socioekonomiska karriär med ut-
gångspunkt i faktorerna utbildning, sysselsättning och inkomst. Hennes resultat visar att en hög 
utbildningsnivå underlättades för de individer som växte upp i medelklassområden utanför sta-
tens miljonprogramsområden. Lägre utbildning var vanligare bland de personer som bodde i sta-
tens miljonprogramsområden med flerfamiljshus samt äldre- och arbetarområden.18

 
Lund menar att de sociala och ekonomiska resurserna har betydelse för hur ungdomar tolkar, 
förstår och genomför sina utbildningsval.19 Eva Andersson hänvisar till annan forskning om ung-
domar och utbildning, som menar att den socioekonomiska bakgrunden är den viktigaste faktorn 
för den enskilda individens längd på utbildning. Ungdomar i olika bostadsområden har skilda 
kunskaper om utbildningens betydelse. En amerikansk undersökning har visat att människor i 
fattiga områden inte kan se förhållandet mellan utbildning och arbete. De saknar ofta upplysning 
om den rådande arbetsmarknaden, till skillnad från ungdomar i mer förmögna områden som an-
tagligen får den via sina något mer informerade föräldrar.20 En annan aspekt som Andersson 
kommenterar i sin forskning är att en hög utbildning inte är önskvärd för alla människor, utan att 
det finns individer som värderar andra saker än utbildning och statusyrke.21

 
Sammantaget finns det forskningsaspekter som hävdar att elevers socioekonomiska bakgrund har 
betydelse för individens fortsatta utbildningskarriär. Samtidigt finns det andra rön som är mer 
försiktiga med att dra sådana slutsatser. 

2.4 Skolan som central verksamhet för elever 
Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, menar att det senaste betygssystemet (Lpo 94) öppnar för 
insyn och argumentation då eleverna har rätt till inflytande över undervisningens planering. Följ-
den blir att elever kan styra sitt eget lärande vilket ställer krav på tydliga målkriterier för betyg.22 
Även didaktikern Håkan Johansson tar upp den aspekten att elever måste känna till vilken typ av 
kunnande, metod och arbetssätt som krävs för att nå ett mål. Detta varierar för olika elever när 
det gäller självförtroende, tillit till den egna förmågan och elevens vilja och förmåga att lära. 
Andra faktorer som lärandemiljö och det sociala klimatet spelar också roll.23 I Skolverkets rapport 
299/2007 kan man läsa att betydligt fler elever är engagerade i skolarbetet, trivs med sina lärare 
och tycker att de har mer möjlighet att få extra hjälp nu än tidigare. De flesta elever anser att de-
ras klass eller undervisningsgrupp är lagom stor men många anser att arbetsron inte är tillfreds-
ställande.24

 
I Skolverkets rapport 299/2007 framkommer att en majoritet av de tillfrågade högstadie- och 
gymnasieeleverna anser att betygen har för stor betydelse och att det borde finnas fler betygssteg. 
Vidare tycker cirka hälften av eleverna att betyg borde införas tidigare i grundskolan. Nästan alla 
                                                 
17 Lars Lundman, Socioekonomisk differentiering i grundskolan. Lund 1979, s. 37. 
18 Eva Andersson, Från Sorgedalen till Glädjehöjden: omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär. Uppsala 2001, s. 123. 
19 Stefan Lund, Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser. 
Växjö 2006, s 10. 
20 Eva Andersson, Från Sorgedalen till Glädjehöjden: omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär. Uppsala 2001, s. 52-53. 
21 Eva Andersson, Från Sorgedalen till Glädjehöjden: omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär. Uppsala 2001, s. 43. 
22 Ingrid Carlgren ”Det nya betygssystemets tankefigurer och tänkbara användningar” i Håkan Andersson (red.), Att 
bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm 2002, s. 13-26. 
23 Håkan Johansson, ”Elevinflytande och arbetet med mål och betygskriterier” i Håkan Andersson (red.), Att bedöma 
eller döma: tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm 2002, s. 141  
24 Skolverket, Rapport nr 299: Attityder till skolan 2006: elevernas och lärarnas attityder till skolan. Stockholm 2007, s. 12-15 
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elever tycker att betyg är viktiga för att visa hur elever ligger till i skolan.25 Marcus Vibergs under-
sökning visar att en majoritet av eleverna i år 9 på de i studien ingående skolorna anser att an-
strängningsgrad är den viktigaste orsaken till vilket betyg de har.26 Lärarstudenten Marie Holz-
manns examensarbete, bestående av en enkätundersökning genomförd av elever i år nio inom 
ramen för de samhällsorienterade ämnena på en skola i Mellansverige, visar att de medverkande 
eleverna menar att betyget snarare är ett resultat av hur de uppför sig. Holzmann tolkar det som 
att eleverna inte ser betygen som ett resultat av deras kunskaper utan istället hur väl de lyckats 
vara en god elev inför läraren.27 I doktoranden Martin Söderströms studie gällande Stockholms 
kommun som har infört betygsprincipen, det vill säga att alla elever kan söka till samtliga gymna-
sieskolor på sina grundskolebetyg, visar att elever i Stockholm inte presterar bättre när de får 
ökade möjligheter att välja skola. Snarare presterar man sämre vilket dock inte är statistiskt säker-
ställt då undersökningen gjordes endast ett år efter genomförandet av betygsprincipen. Framför-
allt är det de elever med höga grundskolebetyg som förlorade på reformen.28

 
Skolverkets rapport nr 202/2007 som redovisar olika anledningar till att en del elever inte uppnår 
fullständiga betyg påvisar att orsakerna kan härledas till individ-, process- och systemrelaterade 
faktorer.29 Rapporten uppvisar att individrelaterade faktorer är av betydelse för elevens studiere-
sultat såsom elevens sociala situation, inlärningssvårigheter, personliga egenskaper och den en-
skilda elevens attityd till skolan. De processrelaterade faktorer som är utmärkande i rapporten är 
skolans förhållningssätt till elever och föräldrar, möjligheten till stödinsatser, arbetssätt anpassade 
efter elevens förutsättningar samt skolans sätt att tydliggöra krav och förväntningar på den en-
skilda individen. Inom området systemrelaterade faktorer är det främst problematik kring likvär-
digheten, det vill säga skolors/lärares tolkningar av betygssystemet, som framhävs som en på sikt 
betydelsefull orsak till elevers resultat.30 Rapporten visar dock att bland orsaksförklaringarna är 
det främst olika individ- och processrelaterade faktorer som framhävts som mest betydelsefulla 
hos elever med ofullständiga betyg.31 Bland elever som haft svårigheter att lära, men som uppnått 
fullständiga betyg, visar Skolverkets rapport att det finns några faktorer som varit mer betydelse-
fulla. Dessa faktorer är förtroendefyllda relationer och rimliga krav, anpassade studiesätt efter 
elevens förmåga, elevens egna engagemang samt föräldrarnas vilja att stödja elevens arbete.32

 
Skolverket menar att de förvaltningschefer och rektorer som har besvarat enkätmaterial till rap-
port 202/2007 påpekar fem orsaker som är avgörande för att eleverna framförallt på individnivå 
får ofullständiga betyg. ”De fem faktorerna är familjers sociala problem, elevers inlärningssvårig-
heter, föräldrars låga utbildningsnivå, utländsk bakgrund samt elevers bristande motivation”.33 
Gammalmodiga arbetssätt och åldersstrukturen hos lärarkåren är de processrelaterade orsakerna 
som enkätsvararna lyfte fram som betydelsefulla faktorer. Skolverket påpekar i rapporten att trots 
att ovanstående orsaker lyfts fram, finns det i den praktiska verksamheten främst stödåtgärder för 
elever med inlärningssvårigheter och oftast enbart i svenska, engelska och matematik. Endast ett 
fåtal framhäver ett pågående arbete i verksamheten med att förändra arbetsmetoder och arbets-
sätt, trots att de själva påpekat behovet av förnyelse inom detta område.34 Sammanfattningsvis 
menar Skolverket att ”individrelaterade orsaksförklaringar kan bero på hur skolan fullgör sitt 

                                                 
25 Skolverket, Rapport nr 299: Attityder till skolan 2006: elevernas och lärarnas attityder till skolan. Stockholm 2007, s. 110 
26 Marcus Viberg, Motivation i skolan: en studie av målorientering för studier och attribueringar av betyg hos elever i årskurs 9. Lund 
2002, s. 43. 
27 Maria Holzmann, Betyg och bedömning: i teorin och praktiken. Falun 2005, s. 21. 
28 Martin Söderström, Rapport nr 15: Betygsintagning och elevers studieframgång i Stockholms gymnasieskolor. IFAU 2006, s. 1-4. 
29 Skolverket, Rapport nr 202: Utan fullständiga betyg: varför når inte alla elever målen?. Stockholm 2001, s. 18. 
30 Skolverket, Rapport nr 202: Utan fullständiga betyg: varför når inte alla elever målen?. Stockholm 2001, s. 31-38. 
31 Skolverket, Rapport nr 202: Utan fullständiga betyg: varför når inte alla elever målen?. Stockholm 2001, s. 88. 
32 Skolverket, Rapport nr 202: Utan fullständiga betyg: varför når inte alla elever målen?. Stockholm 2001, s. 44. 
33 Skolverket, Rapport nr 202: Utan fullständiga betyg: varför når inte alla elever målen?. Stockholm 2001, s. 12. 
34 Skolverket, Rapport nr 202: Utan fullständiga betyg: varför når inte alla elever målen?. Stockholm 2001, s. 12. 
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uppdrag, det vill säga att de kan kopplas till processrelaterade faktorer”.35 I det sammanhanget 
påpekar rapporten att skolans ledning har ett särskilt ansvar att noggrant fundera över vad som 
skolan har möjlighet att påverka.36

 
Stefan Lund belyser det faktum att dagens ungdomar har mer insikt om valfrihetens innebörder 
än tidigare generationer eftersom val är en självklar del av deras vardag. Dessutom har de ett stör-
re nät av ”upplysta” experter runtomkring sig såsom föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare 
etc.37 I Skolverkets rapport 299/2007 framgår det att studie- och yrkesvägledaren har en särskild 
roll i att informera och vägleda grundskoleeleverna i deras val till vidare studier. Lund påpekar att 
de viktigaste informationskällorna inför studieval är gymnasieskolornas skriftliga och muntliga 
presentationer av programmens innehåll och form. Studie- och yrkesvägledarens roll tycks vara 
att verifiera dessa val. Dessa val tycks till största delen vara en självständig och individuell pro-
cess.38

 
Lund tolkar att 1990-talets gymnasiereformer uttrycker en utjämningstanke där alla program ger 
möjligheter till fortsatt högskoleutbildning men där ansvaret ligger i ungdomars individuella val-
handlingar. Grundskolebetyget har förlorat i betydelse då de flesta elever kommer in på sitt för-
stahandsval till gymnasieskolan medan avgångsbetyg från gymnasiet fått ökad betydelse då när-
mare 40 % går vidare till högskoleutbildning.39

 
Dylan Wiliam, professor och betygsforskare i England, skriver om en undersökning där elever i 
tre grupper fick göra matematikarbeten som lämnades in under två olika lektioner. Efter den för-
sta lektionen fick första gruppen betyg på arbetet, den andra gruppen fick konstruktiva positiva 
kommentarer och den tredje gruppen fick både betyg och kommentarer. Efter den andra lektio-
nen konstaterades att ”betygsgruppen” inte hade gjort några framsteg och endast de högpreste-
rande var intresserade av arbetet. I ”kommentargruppen” fick eleverna i genomsnitt 30 procent 
högre betyg och alla elever visade stort intresse för arbetet. I ”betyg- och kommentargruppen” 
gjorde eleverna inga framsteg och endast de högpresterande visade intresse för arbetet, alltså 
samma resultat som ”betygsgruppen”. En annan undersökning visar att grupper som fick kom-
mentarer till sina matematikarbeten avsevärt förbättrade kvaliteten medan tre olika grupper som 
fick betyg, beröm respektive ingen feedback inte gjorde några framsteg i sina arbeten. Wiliam 
konstaterar att omdömen leder till bättre prestationer om de konstruktivt talar om vad som be-
höver göras för att nå ett bättre resultat.40

 
Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning betydelsen av medvetenhet och delaktighet mel-
lan elev, hem och skola. Dagens målrelaterade betygssystem ger eleverna större möjlighet att styra 
sitt eget lärande och ställer således större krav på tydliga målkriterier för olika betyg.  

                                                 
35 Skolverket, Rapport nr 202: Utan fullständiga betyg: varför når inte alla elever målen?. Stockholm 2001, s. 81. 
36 Skolverket, Rapport nr 202: Utan fullständiga betyg: varför når inte alla elever målen?. Stockholm 2001, s. 81. 
37Stefan Lund, Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser. 
Växjö 2006, s. 10. 
38 Stefan Lund, Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser. 
Växjö 2006, s. 124, 126. 
39 Stefan Lund, Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser. 
Växjö 2006, s. 75-76. 
40Dylan Wiliam, ”Muntligt omdöme främjar mattelärande bäst” i Agneta Petterson (red.), Sporre eller otyg: om bedömning 
och betyg. Stockholm 2007, s. 101-111. 
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3. Undersökningens resultat gällande betyg och pre-
station utifrån ett elevperspektiv 

3.1 Inledning samt tolkning av tabeller och figurer 
På varje skola besvarades 50 enkäter, sammanlagt 100 stycken. Av enkäterna ansågs 99 stycken 
vara tolkningsbara av totalt 100 stycken besvarade – 49 stycken från skola A respektive 50 styck-
en från skola B. Bortfall på enstaka frågor redovisas i de enskilda diagrammen. 
               
              Tabell 1. Könsfördelning totalt respektive skola A och skola B 

 TJEJER KILLAR 
Totalt 57 st 58 % 42 st 42 % 
Skola A 27 st 45 % 22 st 55 % 
Skola B 30 st 60 % 20 st 40 % 

       Källa: Sammanställning av enkätens fråga 12. 
Andelen tjejer som har besvarat enkäten är något högre än andelen killar beroende på de olika 
klassammansättningarna. 
 
Med total fördelning menas de båda skolorna tillsammans. Jämförelse mellan skolorna kommen-
teras i varje figur. Där större avvikelser förekommer finns skilda diagram som påvisar detta. Skill-
nader mellan kön har endast kommenterats där större avvikelser har förekommit och i vissa fall 
finns jämförande diagram. De kommentarer (3 stycken) som elever har beskrivit i fråga 13 (övriga 
tilläggskommentarer i enkäten) har presenterats vid de områden som berörs. I cirkel- och ringdia-
gram påbörjas dessa vertikalt (klockan 12). 

3.2 Elevers uppfattning om betyg 
                           Tabell 2. Total fördelning av elevers svar på fråga 1 samt jämförelse 
                                 mellan skola A och skola B. 
 
 

 
 
 
 
                                Källa: Sammanställning av enkätens fråga 1. 

TYCKER DU ATT DET SKALL FINNAS BETYG I SKOLAN? 
 Ja Nej Bortfall 
Totalt 88 % 11 % 1 % 
Skola A 88 % 10 % 2 % 
Skola B 88 % 12 % 0 % 

 
Majoriteten av eleverna är överens om att det ska finnas betyg i skolan. Av tabellen framgår det 
att det inte är någon skillnad mellan de båda skolorna. Skillnaden är marginell mellan könen, med 
någon övervikt av tjejer som är positiva till betyg på skola B.41

                                                 
41 Se bilaga 2, fråga 1. 
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Ser du fram emot att få betyg nästa 
gång?

75%

24%

1%

Ja

Nej

Bortfall

 
                        Figur 1. Total fördelning av elevers svar på fråga 2. 
                        Källa: Sammanställning av enkätens fråga 2. 

 
Tre fjärdedelar av eleverna ser fram emot att få betyg nästa gång. Svaren skiljer sig inte mellan 
skolorna. Skillnaden är marginell mellan könen, med någon övervikt av tjejer på skola B som ser 
fram emot att få betyg.42

 

Spelar det någon roll för dig vilket 
betyg du får? Total fördelning.

0%

3%

29%

68%

Inte viktigt

Lite viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

      

Spelar det någon roll för dig vilket 
betyg du får? Jämförelse mellan skola 

A och B

34%

64%

25%

71%

0%

2%

0%
4% Inte viktigt

Lite viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

 
Figur 2a. Total fördelning av elevers svar på fråga 3.             Figur 2b. Skolornas fördelning av elevers svar på fråga 
Källa: Sammanställning av enkätens fråga 3.                  3 där yttre cirkel är skola A och inre cirkel är skola B.      

                Källa: Sammanställning av enkätens fråga 3. 
 
Majoriteten av eleverna tycker att det spelar roll vilket betyg man får. Sammanlagt 97 procent 
anser att det är ganska viktigt eller mycket viktigt vilket betyg de får. På skola A är det större andel 
elever än på skola B som anser att det är mycket viktigt. 
 
Betygens betydelse har kommenterats på fråga 13 av två elever, den ena på skola A: ”För att 
ALLT hänger på betygen, hela ens framtid och vilket jobb man kommer att få och ALLT!” samt 
den andra på skola B: ”Det är klart att det är viktigt med betygen men är man skoltrött och har 
för lite tid åt arbetena eller för mycket saker att göra samtidigt, kan dom drabbas”.43

 

                                                 
42 Se bilaga 2, fråga 2. 
43 Se bilaga 2, fråga 13. 
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Varför spelar det roll vilket betyg du får?
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                  Figur 3. Fördelning av elevers olika svarsalternativ i fråga 4 samt jämförelse mellan skola A och skola B.  
                  Källa: Sammanställning av enkätens fråga 4. 
 
Eleverna kunde i fråga 4 välja flera svarsalternativ beroende på vad de ansåg vara viktigt i sam-
manhanget. En elev har inte svarat och ger således ett bortfall. Genomsnittlig svarsfrekvens för 
eleverna är 2,2 alternativ per elev. Alla (100 %) elever anser att betygen är av någon vikt. Av det 
totala antalet elever är det 90 % som anser att betygen är viktiga för att söka till ett visst gymna-
sieprogram. 53 % av alla elever anser att betygen är viktiga för att få bekräftelse på sina kunska-
per, samt 46 % tycker att betygen är av betydelse när de ska söka arbete. Figuren visar att det inte 
är några större skillnader mellan elevernas svarsalternativ på de båda skolorna. 
 
Fem elever har valt att kryssa i annat som alternativ. Kommentarerna var bland annat ”för att få 
motivation (om man får bra betyg)”, ”så att jag vet vad det är jag kan förbättra till nästa betyg” 
och ”för att jag vill visa att jag också kan”.44  

3.2.1 Sammanfattning av betygsavsnittet 
Majoriteten av alla elever anser att det ska finnas betyg i skolan och tre av fyra elever ser fram 
emot att få betyg nästa gång. Det är något fler tjejer än killar som är positiva till detta på skola B. 
Nästan alla elever har svarat att de anser att det i någon form är viktigt vilka betyg de får. På skola 
A är det något fler elever än på skola B som angett att det är mycket viktigt vilka betyg de får. Nio 
av tio elever på de båda skolorna tycker att betygen har betydelse främst för att de ska kunna söka 
till ett visst gymnasieprogram. Drygt hälften av eleverna anser att betygen är centrala för att få 
bekräftelse på sina kunskaper samt något färre än hälften tycker att betygen är viktiga när de ska 
söka arbete.  

                                                 
44 Se bilaga 2, fråga 4. 
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3.3 Elevers uppfattning om prestation 
Hur tycker du att du presterar totalt sett 

i skolarbetet?

21%
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Mycket dåligt

Ganska dåligt

Okej

Ganska bra

Mycket bra

Bortfall

     

Hur tycker du att du presterar totalt sett 
i skolarbetet? Jämförelse mellan 

könen.

72%

21%

49%

21%0%

2%5%
0%

25%

0%

3%
2%

Mycket dåligt

Ganska dåligt

Okej

Ganska bra

Mycket bra

Bortfall

 
  Figur 4a. Total fördelning av elevers svar på fråga 5.           Figur 4b. Könens fördelning av elevers svar på fråga 5 
  Källa: Sammanställning av enkätens fråga 5.                                där yttre ring är tjejer och inre ring är killar.
                   Källa: Sammanställning av enkätens fråga 5.    
 
Av eleverna anser 96 % att de presterar okej, ganska bra eller mycket bra i skolarbetet generellt. En-
dast 3 % tycker att de presterar ganska dåligt, och ingen elev tycker att de presterar mycket dåligt. En 
markant skillnad mellan tjejer och killar på de båda skolorna finns vad gäller alternativet mycket bra 
där betydligt fler tjejer har valt det svarsalternativet. Några större skillnader mellan skolorna finns 
inte i elevernas svar. 
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 Figur 5a. Total fördelning av elevers svar på fråga 6.  Figur 5b. Fördelning av elevers olika svarsalternativ  
 Källa: Sammanställning av enkätens fråga 6.  för elever som har svarat ja på fråga 6. 
  Källa: Sammanställning av enkätens fråga 6. 
 
Endast 4 % av eleverna anser att de presterar fullt i skolans alla ämnen. Många elever – 71 % – 
tycker att de kan prestera mer/bättre i några ämnen.  
 
På följdfrågan, gällande varför eleverna inte gör sitt bästa, har en del av eleverna kryssat i flera 
alternativ. 57 % av eleverna som har svarat ja, har angett orkar inte/skoltrött som orsak till att de 
inte gör sitt bästa i skolarbetet. Det är tre gånger så många elever på skola A som angett omotiverad 
som en orsak än på skola B. 17 % – flest tjejer – har angett alternativet annat, exempelvis trötthet 
(2 stycken), tidsbrist (5 stycken), ointresse (2 stycken) och att de inte vet (2 stycken). Ett par 
andra exempel är ”jag tycker att vissa ämnen är tråkiga, då blir det tråkigare att göra arbetet” och 
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”har problem med balans, kan inte springa”.45 Övriga kategorier har angetts i ungefär lika hög 
grad på de båda skolorna. 
 

Din lärare talar om för dig att du skulle kunna få 
ett högre betyg om du ansträngde dig mer och 

gjorde vissa moment. Hur skulle du göra?

34%

55%

2%
2%6% 1% Absolut, jag skulle anstränga mig

mer och genomföra det
Ja, jag skulle försöka

Nja, jag tror inte att jag skulle
klara det
Nej, jag orkar/vill inte försöka

Annat

Bortfall

 
              Figur 6. Total fördelning av elevers svar på fråga 7. 
              Källa: Sammanställning av enkätens fråga 7. 
 
Drygt nio av tio elever är villiga att försöka att utföra vissa moment för att uppnå ett högre betyg 
genom instruktioner från läraren. En elev har angett annat som alternativ med kommentaren ”det 
beror på vilket ämne det är och hur viktigt jag tycker att det är”.46 Endast 2 % har angett orkar/vill 
inte försöka. Det finns inga större skillnader mellan skolorna i svaren. 
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  Figur 7. Fördelning över elevers olika svarsalternativ i fråga 8 samt jämförelse mellan skola A och skola B. 
  Källa: Sammanställning av fråga 8 i enkäten. 

 
Eleverna kunde i fråga 8 välja flera svarsalternativ beroende på vad de ansåg vara viktigt i sam-
manhanget. En elev har avstått från att besvara frågan och räknas därmed som ett bortfall. Ele-
vers genomsnittliga svarsfrekvens är 3,8 alternativ per person. Skola A har en genomsnittlig svars-
frekvens av 4,2 alternativ per person och skola B har 3,5 per person. De två alternativ som har 

                                                 
45 Se bilaga 2, fråga 6. 
46 Se bilaga 2, fråga 7. 
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angetts i högsta grad är läraren (64 %) samt mer tid (65 %) där det sistnämnda har nämnts i högre 
utsträckning av elever på skola A. I mindre utsträckning för de båda skolorna har angetts 
mer/annat skolmaterial samt annat som exempelvis ”polare”, ”mitt span” och ”roliga lektioner, in-
tressanta”.47 De övriga alternativen har angetts i ungefär lika stor utsträckning i de båda skolorna. 
 
Lärarens betydelse kommenteras även under fråga 13 av en elev på skola A: ”Det är viktigt att 
läraren engagerar sig i det man gör och uppmuntrar när man gör något bra”.48

 

Skola A: Rangordna de alternativ du har valt ut i fråga 8
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Figur 8. Rangordning av de olika svarsalternativen i fråga 8 för elever i skola A. 
Källa: Sammanställning av enkätens fråga 9. 

 
Som förstahandsval har angetts i lika hög grad läraren och mer tid (14 stycken). Dessa kategorier 
har även totalt sett fått flest val tätt följt av tydligare mål/instruktioner. Som andrahandsval har an-
getts bland annat mer tid (8 stycken), tydligare mål/instruktioner (7 stycken) och klassens/gruppens stor-
lek (6 stycken). De två sistnämnda alternativen har tillsammans med alternativ fler/andra arbetssätt 
angetts som de vanligaste tredjehandsvalen. 
 

                                                 
47 Se bilaga 2, fråga 8. 
48 Se bilaga 2, fråga 13. 
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Skola B: Rangordna de alternativ du har valt ut i fråga 8
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   Figur 9. Rangordning av de olika svarsalternativen i fråga 8 för elever i skola B. 
    Källa: Sammanställning av enkätens fråga 9. 

 
Tre elever har ej rangordnat alternativen och räknas därmed som tre bortfall. Som förstahandsval 
har angetts läraren (13 stycken), sedan stöd hemifrån (10 stycken) och mer tid (8 stycken). Dessa ka-
tegorier har även totalt sett fått flest val tätt följt av klassens storlek. Som andrahandsval har angetts 
klassens storlek (8 stycken) och tydligare mål/instruktioner (6 stycken). Alternativen läraren (6 stycken) 
och mer tid (4 stycken) är de vanligaste förekommande tredjehandsvalen. 
 

Jämförelse förstahandsval skola A och skola B
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Figur 10. Fördelning av förstahandsval samt jämförelse mellan skola A och B i fråga 8. 
Källa: Sammanställning av enkätens fråga 9. 

 
Totalt sett har eleverna angett läraren (27 stycken) som den viktigaste faktorn kring hur man pres-
terar. Därefter kommer mer tid (22 stycken) samt stöd hemifrån (12 stycken). Skillnaden är att skola 
A i högre grad har angett mer tid och skola B har i högre grad angett stöd hemifrån. Övriga svarsal-
ternativ är jämförbara. 
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3.3.1 Sammanfattning av prestationsavsnittet 
Sammanlagt 96 % av eleverna anser att de presterar okej eller bättre och endast 3 % anser att de 
presterar mycket dåligt i skolarbetet totalt sett. Det finns en markant skillnad mellan könen där 
betydligt fler tjejer än killar tycker att de presterar mycket bra i skolan. Sju av tio elever tycker att de 
skulle kunna prestera mer/bättre i några ämnen. 57 % av dem som har angivit att de skulle kunna 
prestera bättre har angett orkar inte/skoltrött som orsak till att de inte gör sitt bästa i skolan. Tre 
gånger så många elever på skola A än på skola B har angett omotiverad som orsak. Drygt nio av tio 
elever skulle dock försöka utföra vissa moment för att uppnå ett högre betyg ifall de fick instruk-
tioner från läraren. Endast 2 % har angivit alternativet orkar/vill inte försöka.  
 
Eleverna anser att det främst är faktorerna läraren (64 %) och mer tid (65 %) som har betydelse för 
hur de presterar i skolan. Dessa två ovan angivna alternativ är de som har valts flest gånger som 
förstahandsalternativ av skola A. På skola B är det läraren, stöd hemifrån och mer tid som är de mest 
angivna förstahandalternativen. Totalt sett anser eleverna på skola A att alternativen läraren och 
mer tid är viktigast för hur de presterar. På skola B anger eleverna läraren, stöd hemifrån samt mer tid 
som de viktigaste faktorerna för hur de presterar. Skola A har i större utsträckning angivit mer tid 
och skola B har i högra grad angett stöd hemifrån.  I övrigt är svaren jämförbara. 
 

3.4 Elevers uppfattning om framtiden 
Vet du vad du vill arbeta med i 

framtiden?

50%
47%

3%

ja

nej

bortfall

      

Om ja, spelar det någon roll hur du 
presterar i skolan för ditt 

framtidsyrke?
4% 2%

94%

ja

nej

bortfall

 
Figur 11a. Total fördelning av elevers svar på fråga 10.           Figur 11b. Fördelning av elevers olika                           
Källa: Sammanställning av enkätens fråga 10.                                  svarsalternativ för elever som har svarat ja på fråga 10. 
                     Källa: Sammanställning av enkätens fråga 10. 
 
Hälften av eleverna vet vad de vill arbeta med i framtiden. Av dessa anser 94 % att det har bety-
delse hur man presterar i skolan inför sitt framtida yrke. Ingen markant skillnad kan ses mellan de 
båda skolorna. 
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Vet du vilket program du ska välja till 
gymnasiet? Jämförelse mellan skola A 

och B
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Figur 12a. Fördelning av elevers olika svarsalternativ i           Figur 12b. Fördelning av elevers olika svarsalternativ 
fråga 11 där yttre ring skola A och inre ring är skola B.           för elever som har svarat ja på fråga 11.  
Källa: Sammanställning av enkätens fråga 11.                                Källa: Sammanställning av enkätens fråga 11. 
 
Skillnad finns där elever i skola A i något högre utsträckning vet vilket gymnasieprogram de skall 
välja. Det finns även skillnad mellan kön där killarna på de båda skolorna är mer säkra på vilket 
gymnasieprogram de ska söka till.49 Sammanlagt för de båda skolorna vet sju av tio vilket pro-
gram de skall välja till gymnasiet. Av de som svarat ja på frågan tycker 96 % att prestationen i 
skolan har betydelse för gymnasievalet. Samtliga elever har angett att de skall söka till gymnasie-
skolan. 

3.4.1 Sammanfattning av framtidsavsnittet 
Hälften av alla eleverna på de båda skolorna vet vad de vill arbeta med i framtiden och nästan alla 
av dessa anser att hur de presterar i skolan har betydelse för deras framtida yrke. Alla elever har 
angett att de skall söka till gymnasieskolan. 7 av 10 vet vilket gymnasieprogram de skall söka till 
och majoriteten av dessa anser att deras prestation i skolan har betydelse för gymnasievalet. Fler 
killar än tjejer är säkra på vilket gymnasieprogram de skall välja.  

                                                 
49 Se bilaga 2, fråga 13. 
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4. Diskussion 
Inför diskussionen är det på sin plats med en repetition av uppsatsens syfte som är att undersöka 
elevers tankar och ambitioner kring den egna prestationen och betydelsen av betyg ur ett elevper-
spektiv. Vårt syfte är också att verifiera tänkbara skillnader mellan de båda skolorna som ingår i 
undersökningen. De aktuella frågeställningarna är: 

• Vad betyder betygen för eleverna? 

• Hur tycker eleverna att de presterar i skolan? 

• Vilka skillnader kan finnas mellan de båda skolorna? 

Eleverna har en ganska likartad uppfattning om betygen, de flesta är positiva till att det ska finnas 
betyg i skolan. Majoriteten ser fram emot att få betyg nästa gång och anser dessutom att det är 
viktigt vilket betyg de får. Varför är eleverna positivt inställda till att få betyg? En möjlighet kan 
vara att betygssystemet är så självklart för eleverna att de i reell mening inte ifrågasätter dess exi-
stens eller funktion oavsett om betygen får en positiv eller negativ effekt för den enskilda eleven. 
I urvalsgruppen bör det finnas elever som dels inte når upp till målen för att få godkända betyg, 
dels elever som inte kommer att få ett förväntat betyg. Kanske motsvarar dessa elever de 24 % 
som har angett att de inte ser fram emot att få betyg. 

Eleverna anser att betygens största betydelse är för att kunna söka till ett visst gymnasieprogram, 
som bekräftelse på kunskap samt som referens när de skall söka arbete. I enlighet med Skolver-
kets rapport 299/2007 visar således även vår undersökning att betygen är viktiga som bekräftelse 
på vilken kunskapsnivå man har. Holzmanns undersökning visar att elever kopplar ihop betyg 
med uppförande och beteende, vilket inte stämmer med vårt resultat då våra elever kopplar betyg 
till kunskap. Möjligen kan det bero på att elever på de båda undersökningsskolorna i högre grad 
har anammat det kunskapsrelaterade betygssystemet och ser sammanhanget mellan kunskapsnivå 
och betyg. 

De flesta eleverna på de båda skolorna anser att man presterar okej eller bättre. Anmärkningsvärt 
att notera är att betydligt fler tjejer anser att de presterar mycket bra (25 %) till skillnad från killar (5 
%). Det innebär i förlängningen att tjejer anser sig prestera ganska bra (49 %) i mindre grad än 
killarna (72 %). Vad kan den här skillnaden bero på? Det kan vara så att tjejer har högre ambition 
och presterar bättre i skolan än killar eller att tjejer och killar har olika definition på innebörden 
av alternativen ganska bra och mycket bra. Vidare visar resultatet att 7 av 10 elever skulle kunna 
prestera mer eller bättre i några ämnen och den största orsaken till att eleverna underpresterar är 
att de inte orkar respektive saknar motivation. Dessa två resultat tycks vara motsägelsefulla då 
man å ena sidan tycker att man presterar ganska bra och å andra sidan att så stor del tycker sig 
kunna förbättra sina prestationer. En majoritet av eleverna nöjer sig alltså med en medioker pre-
station eftersom de samtidigt anser att de kan prestera mer eller bättre i ett eller flera ämnen.  

Uppsatsens resultat ger inga svar på varför eleverna inte orkar prestera mer än de redan gör. Da-
gens svenska elever tillbringar många timmar innanför skolans väggar varje vecka och det är ing-
enting som de själva kan påverka. Dock finns det många valmöjligheter för barn och ungdomar 
gällande fritiden, vilket möjligen resulterar i att skolan inte blir det som eleven prioriterar i första 
hand. Överskuggas skolans verksamhet av ungdomars fritidsintressen idag? Medger elevernas 
fritidsintressen tid till läxläsning och möjlighet till vila? Är skolans fokus för långt ifrån den verk-
lighet som ungdomarna befinner sig i? Det här är tänkvärda frågor som uppkommit under upp-
satsarbetets gång men som även fortsättningsvis saknar svar.  
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En annan tänkbar orsak till elevernas skoltrötthet och bristande motivation kan vara den stora 
förändring som skolväsendet har genomgått under andra halvan av förra seklet. Utbildningsnivå-
erna har blivit både högre och längre samt att arbetsmarknaden har blivit mer svårtillgänglig. 
Skolverkets utvärdering från 1995 visar att 98 % fortsätter till gymnasieskolan men 30 % av ele-
verna har svarat att de skulle ha valt ett annat alternativ än gymnasieutbildning om detta hade 
varit möjligt. Lund menar att i dagens samhälle är minst gymnasieskola ett krav för att komma in 
på arbetsmarknaden. Det finns alltså i realiteten inget annat val för de elever i vår undersökning 
som befinner sig i slutet av grundskolan och tycker att det verkar oändligt långt borta till att få 
sysselsätta sig med något annat. Att komma tillrätta med skoltrötthet och bristande motivation 
kan ses som svårt då det är ett komplext problem beroende på många olika faktorer. Lund menar 
att grundskolebetygen har förlorat i betydelse då i princip alla elever kommer in på ett gymnasie-
program. Det kan ses som att det inte finns någon sporre till att prestera mer för att bland annat 
få högre betyg. Dock visar vår undersökning att nio av tio elever skulle anstränga sig mer – för att 
få högre betyg – om de fick avpassade instruktioner av läraren i ett specifikt kunskapsmoment. 
Vad kan anledningen vara till att så många elever skulle försöka anstränga sig mer om de fick 
tydliga instruktioner av läraren? Är inte lärares instruktioner tillräckligt tydliga för varje enskild 
elev? Vi anser att det är svårt att dra slutsatser från vårt resultat men utifrån vår erfarenhet så 
finns det lärare som skulle kunna vara mer tydligare med mål och instruktioner generellt för ele-
ver och mer specifikt för vissa elevgrupper.  

De flesta eleverna på de båda skolorna anser att läraren och mer tid är de faktorer som i första 
hand påverkar den enskilda elevens grad av prestation. Ingrid Carlgren menar att Lpo 94 ger ele-
verna rätt till inflytande över planeringen av skolarbetet. Detta ställer krav på tydliga mål och be-
tygskriterier. Eleverna på skola B har lagt större vikt vid stöd hemifrån än eleverna på skola A. 
Detta kan bero dels på att elever har avsaknad av stöd men också att de har stöd hemifrån och 
tycker att det är bra. Forskningen visar att socioekonomiska faktorer som bland annat föräldrars 
utbildning och ekonomiska resurser har betydelse för elevers studier. Lundman menar att de so-
cioekonomiska skillnaderna är större i mindre städer på grund av att antalet skolor är färre och 
upptagningsområdet större. I större städer är det vanligare med en viss segregation i förhållandet 
förort – stadskärna. Eftersom de båda skolorna i undersökningen har ett heterogent upptag-
ningsområde blir det antagligen inte lika tydliga skillnader mellan skolorna i resultatet som om 
upptagningsområdet hade varit av homogen karaktär i en av skolorna. Detta avspeglas troligen 
också i svaren för de enskilda skolorna då vissa frågors resultat är ganska jämnt fördelade över de 
olika svarsalternativen. Eva Andersson hävdar att bostadsmiljön är av betydelse för hur en individ 
formas och hennes forskningsresultat visar att exempelvis en hög utbildningsnivå låg närmare 
tillhands för individer uppvuxna i medelklassområden. Beroende av vilket område/kommun en 
skola tillhör kan kvaliteten se olika ut eftersom decentraliseringen av skolan har överfört de eko-
nomiska resurserna på kommunerna. Möjligen kan detta vara en av faktorerna som kan påverka 
den här uppsatsens resultat.  
 
Lund belyser att dagens ungdomar har större valmöjlighet och valfrihet i vardagen än någon tidi-
gare generation. Ungdomar gör val utifrån sina egna intressen och den marknadssituation som 
råder. Vår undersökning visar att hälften av alla elever vet vad de vill arbeta med i framtiden. I 
princip alla av dem som vet vilket framtidsyrke de vill ha tycker att det man presterar i skolan har 
betydelse för framtidsyrket. Likaså vet majoriteten av eleverna vilket program de skall söka till 
gymnasiet och anser att prestationen är av betydelse för gymnasievalet. Det är svårt att tolka om 
elever menar prestation i förhållande till att få bra betyg för att kunna söka jobb/skola på betygen 
eller om elever menar att införskaffa kunskap i skolan som de kan ha nytta av i sina framtida yr-
ken/studier. 
 
Av dem som besvarat enkäten i vår studie, har ingen elev svarat att de inte tänker söka till gymna-
sieskolan. Detta visar ytterligare att det inte finns något utrymme för de elever som ska lämna 
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grundskolan att göra något annat än att studera vidare. I reell mening blir gymnasieskolan lika 
obligatorisk som de nio skolåren i grundskolan. Samtidigt tyder vårt resultat på att det finns en 
viss framtidstro hos eleverna trots all skoltrötthet då de flesta eleverna har planer både för gym-
nasieprogram och framtida yrke. Det är i sammanhanget intressant att påpeka en tanke som Eva 
Andersson har om att det inte är relevant för alla att genomgå en lång utbildning och göra karriär. 
Möjligen är det på samma sätt inte önskvärt för alla elever att få bra betyg eller att studera vidare, 
eftersom det finns de som värderar annat mer än starka prestationer och höga betyg i skolan. Det 
finns många exempel på framgångsrika människor som lyckats utan att prestera bra i skolan vilket 
ger bekräftelse på att det finns andra möjligheter till att få sin försörjning. 

5. Vidare forskning 
Vår uppsats påvisar tydligt att elever upplever skoltrötthet och bristande motivation i sin vardag 
vilket får konsekvenser för hur de presterar i skolarbetet. Inom detta område finns det stort ut-
rymme att på ett djupare plan studera vilka bakomliggande faktorer som är av betydelse för att 
eleverna i mindre grad ska uppleva sin skoltillvaro på det sättet.  
 
Bland eleverna i denna undersökning läggs stor vikt vid lärarens betydelse för den egna prestatio-
nen. Det vore intressant att fortsätta undersöka elevers tankar om hur de uppfattar lärare och 
vilka kvalitéer lärare bör ha. Vilka krav ställer eleverna på sina lärare? Vår undersökning visar att 
elever har en ganska tydlig uppfattning om sin skoltillvaro. Vi anser därför att det finns en poäng 
i att i högre grad utgå från ett elevperspektiv gällande pedagogisk forskning.  
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6. Sammanfattning 
Skolverkets rapport 299/2007 visar att elevers attityd till skolan generellt har förbättrats de senas-
te åren. Dock har vi under den verksamhetsförlagda utbildningen funnit indikationer att många 
elever underpresterar. Om elevers tankar kring de egna prestationerna och betygen finns lite 
forskning medan det däremot finns många vetenskapliga studier som belyser elevers prestations-
förmåga ur andra aspekter såsom de socioekonomiska, samhällsstrukturer och rådande skolkul-
tur. 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka elevers tankar och ambitioner kring den egna prestationen och 
betydelsen av betyg ur ett elevperspektiv. Vårt syfte är också att verifiera tänkbara skillnader mel-
lan de båda skolorna som ingår i undersökningen. Frågeställningarna är följande: 

• Vad betyder betygen för eleverna?  

• Hur tycker eleverna att de presterar i skolan?  

• Vilka skillnader kan finnas mellan de båda skolorna?  

Materialet är en enkätundersökning genomförd av elever i år nio på våra respektive VFU-skolor 
som är belägna i två grannkommuner i Mellansverige. Enkäten består av ja/nej-frågor, flervals-
frågor, rangordningsfrågor samt möjlighet till egen kompletterande text.  
 
Som kompletterande litteraturbakgrund redovisas forskning som behandlar skolans betydelse i 
samhällsstrukturen, socioekonomiska faktorer av betydelse för utbildning samt skolan som cen-
tral verksamhet för elever. 
 
Resultatet visar att en majoritet av eleverna är positiva till betyg och ser fram emot sitt nästa be-
tyg. De flesta anger att betygen är av betydelse när de skall söka till gymnasieskolan. Nästan alla 
elever anser att de presterar okej eller bättre i skolarbetet totalt sett. Sju av tio elever tycker att de 
kan prestera mer/bättre i några ämnen. De har angett orkar inte/skoltrött som den främsta orsaken 
till varför de inte presterar bättre. Drygt nio av tio elever är dock villiga att försöka att utföra vissa 
moment för att uppnå ett högre betyg om de får instruktioner från läraren. Eleverna anser att de 
främsta faktorerna för den egna prestationen är läraren, mer tid och stöd hemifrån. Hälften av elever-
na vet vad de vill arbeta med i framtiden och sju av tio vet vilket gymnasieprogram de skall välja. 
Majoriteten som har dessa framtidsplaner anser att prestationen i skolan är av betydelse. Alla ele-
ver har angett att de tänker söka till gymnasieskolan. Undersökningens resultat påvisar inte några 
större skillnader mellan de båda skolorna. 
 
I diskussionen framgår bland annat att elever anser att de skulle kunna prestera mer och att lära-
ren är av mycket stor betydelse för elevers prestationer. De flesta eleverna i undersökningen skul-
le anstränga sig ytterligare med mer specifika instruktioner från läraren. Dock är många elever 
skoltrötta, något som möjligen kan kopplas till att elever i princip saknar möjlighet att välja något 
annat alternativ än en lång skolgång. 
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7.2 Otryckta källor 
Enkäterna som har sammanställts till uppsatsen finns i författarnas ägo. 
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Bilaga 1 – enkäten 
1. Tycker du att det ska finnas betyg i skolan? 

o Ja 

o Nej 

2. Ser du fram emot att få betyg nästa gång? 

o Ja 

o Nej 

3. Spelar det någon roll för dig vilket betyg du får? 

o Inte viktigt 

o Lite viktigt 

o Ganska viktigt 

o Mycket viktigt 

4. Varför spelar det roll vilket betyg du får? 

    Du kan välja flera alternativ samtidigt. 

o För att det är roligt att få betyg 

o För att jag vill veta att jag har kunskaper 

o För att kunna söka till ett visst gymnasieprogram 

o För att kunna visa upp när jag söker arbete 

o För mina föräldrars skull 

o För mina lärares skull 

o För mina kompisars skull 

o Det är inte viktigt för mig vilka betyg jag får 

o Annat: ________________________________ 

5. Hur tycker du att du presterar totalt sett i skolarbetet? 

o Mycket dåligt 

o Ganska dåligt 

o Okej 

o Ganska bra 

o Mycket bra 



6. Skulle du kunna prestera mer/bättre än vad du gjort hittills? 

o Ja, i alla ämnen 

o Ja, i några ämnen 

o Ja, i ett ämne 

o Nej, i inget ämne 

Om ja, varför gör du inte alltid ditt bästa?   

o Orkar inte/skoltrött 

o Omotiverad (ex. jag har inga egna mål/ambitioner med skolarbetet) 

o Skolans förutsättningar (ex. jag är inte nöjd med undervisningen/lärarna/skolan) 

o Privata problem (ex. med mig själv, hemma, kompisar) 

o Annat: _________________________________ 

7. Din lärare talar om för dig att du skulle kunna få ett högre betyg om du ansträngde 
dig mer och gjorde vissa moment. Hur skulle du göra? 

o Absolut, jag skulle anstränga mig mer och genomföra det 

o Ja, jag skulle försöka 

o Nja, jag tror inte att jag skulle klara det 

o Nej, jag orkar/vill inte försöka 

o Annat: _______________________________ 

8. Vad har betydelse för hur du presterar i skolan?  

    Du kan välja flera alternativ. 

o (A) Läraren 

o (B) Klassens/gruppens storlek 

o (C) Fler/andra arbetssätt 

o (D) Mer/annat skolmaterial 

o (E) Mer tid 

o (F) Tydligare mål/instruktioner i skolarbetet 

o (G) Mer stöd i skolan/undervisningen 

o (H) Skolans miljö 

o (I) Stöd hemifrån 

o (J) Annat: ____________________________ 



9. Rangordna de alternativ du har valt ut i fråga 8.  

    Börja med det alternativ som du tycker spelar störst/mest roll av alternativen A till J. 

___________________________________________________________________________ 

10. Vet du vad du vill arbeta med i framtiden? 

o Ja 

o Nej 

Om ja, spelar det någon roll hur du presterar i skolan för ditt framtidsyrke? 

o Ja 

o Nej 

11. Vet du vilket program du ska välja till gymnasiet? 

o Ja 

o Nej 

o Jag tänker inte söka till gymnasiet 

Om ja, spelar det någon roll hur du presterar i skolan för ditt gymnasieval? 

o Ja 

o Nej 

12. Jag som svarat på enkäten är 

o Kille 

o Tjej 

13. Finns det något annat som du skulle vilja berätta/tillägga i enkäten? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN ! 



Bilaga 2 – sammanställning av enkäterna 
FRÅGOR OCH 
SVARSALTERNATIV SKOLA A SKOLA B 
 Tjejer Killar Alla Totalt Tjejer Killar Alla Totalt 
1. Tycker du att det ska finnas 
betyg i skolan? 

        

Bortfall 1 0 1  0 0 0  
Ja 22 21 43  29 15 44  
Nej 4 1 5 = 49 1 5 6 = 50 
2. Ser du fram emot att få betyg 
nästa gång? 

        

Bortfall 1 0 1  0 0 0  
Ja 19 17 36  26 12 38  
Nej 7 5 12 = 49 4 8 12 = 50 
3. Spelar det någon roll för dig 
vilket betyg du får? 

        

Inte viktigt 0 0 0  0 0 0  
Lite viktigt 2 0 2  0 1 1  
Ganska viktigt 4 8 12  9 8 17  
Mycket viktigt 21 14 35 = 49 21 11 32 = 50 
4. Varför spelar det roll vilket 
betyg du får? 
    Du kan välja flera alternativ 
samtidigt. 

        

Bortfall 1 0 1  0 0 0  
För att det är roligt att få betyg 5 7 12  5 2 7  
För att jag vill veta att jag har 
kunskaper 

13 9 22  22 8 30  

För att kunna söka till ett visst 
gymnasieprogram 

26 20 46  23 19 42  

För att kunna visa upp när jag 
söker arbete 

11 14 25  15 5 20  

För mina föräldrars skull 4 4 8  4 1 5  
För mina lärares skull 1 0 1  0 0 0  
För mina kompisars skull 0 0 0  0 0 0  
Det är inte viktigt för mig vilka 
betyg jag får 

0 0 0  0 0 0  

Annat 2 1 3 = 117 2 0 2 = 106 
Kommentarer på annat: 

• Skola A: ”För att få motivation”, ”så att jag vet vad det är jag kan förbättra till nästa gång”, ”för att få ett bra 
jobb”. 

• Skola B: ”Mer valmöjlighet”, ”för att jag vill visa att jag också kan”. 
5. Hur tycker du att du presterar 
totalt sett i skolarbetet? 

        

Bortfall 1 0 1  0 0 0  
Mycket dåligt 0 0 0  0 0 0  
Ganska dåligt 1 1 2  1 0 1  
Okej 4 4 8  8 5 13  
Ganska bra 13 15 28  15 15 30  
Mycket bra 8 2 10 = 49 6 0 6 = 50 
6. Skulle du kunna prestera 
mer/bättre än vad du gjort 
hittills? 

        

Bortfall 0 0 0  0 0 0  
Ja, i alla ämnen 4 4 8  2 2 4  
Ja, i några ämnen 17 16 33  22 16 38  
Ja, i ett ämne 6 1 7  3 2 5  



Nej, i inget ämne 0 1 1 = 49 3 0 3 = 50 
Om ja, varför gör du inte alltid ditt 
bästa? 

        

Orkar inte/skoltrött 15 9 24  16 14 30  
Omotiverad (ex. jag har inga egna 
mål/ambitioner med skolarbetet) 

 
4 

 
9 

 
13 

  
1 

 
3 

 
4 

 

Skolans förutsättningar (ex. jag är 
inte nöjd med 
undervisningen/lärarna/skolan) 

 
5 

 
4 

 
9 

  
4 

 
5 

 
9 

 

Privata problem (ex. med mig 
själv, hemma, kompisar) 

 
5 

 
2 

 
7 

  
6 

 
2 

 
8 

 

Annat 6 4 10 = 63 5 1 6 = 57 
Kommentarer på annat: 

• Skola A: ”Ibland kan det bli för mycket och då hinner man inte”, ”jag tycker att vissa ämnen är tråkiga, då blir 
det tråkigare att göra arbetet”, ”för att jag inte hinner med att göra det i allt”, ”hinner inte, mycket annat (läxor 
m.m.)”, ”stress”, ” hinner inte”, ”går dåligt i en sport”, ”har inte tid”, ”distraherad/okoncentrerad”, ”vet ej”. 

• Skola B: ”Är inte lika intresserad av de”, ”har problem med balans, kan inte springa”, ”det är läxorna som jag 
inte gör som försämrar”, ”trött ibland”, ”trött ibland, ”vet inte”. 

7. Din lärare talar om för dig att 
du skulle kunna få ett högre 
betyg om du ansträngde dig mer 
och gjorde vissa moment. Hur 
skulle du göra? 

        

Bortfall 0 0 0  1 0 1  
Absolut, jag skulle anstränga mig 
mer och genomföra det 

 
11 

 
9 

 
20 

  
10 

 
4 

 
14 

 

Ja, jag skulle försöka 14 11 25  15 14 29  
Nja, jag tror inte att jag skulle klara 
det 

1 1 2  3 1 4  

Nej, jag orkar/vill inte försöka 1 0 1  0 1 1  
Annat 0 1 1 = 49 1 0 1 = 50 
Kommentarer på annat: 

• Skola A: ”vet ej”. 
• Skola B: ”Det beror på vilket ämne det är och hur viktigt jag tycker att det är”. 

8. Vad har betydelse för hur du 
presterar i skolan? Du kan välja 
flera alternativ. 

        

Bortfall 0 0 0  1 0 0  
(A) Läraren 19 11 30  19 14 33  
(B) Klassens/gruppens storlek 16 7 23  12 7 19  
(C) Fler/andra arbetssätt 14 7 21  11 5 16  
(D) Mer/annat skolmaterial 5 7 12  5 4 9  
(E) Mer tid 20 20 40  14 10 24  
(F) Tydligare mål/instruktioner i 
skolarbetet 

12 14 26  13 4 17  

(G) Mer stöd i 
skolan/undervisningen 

12 4 16  7 8 15  

(H) Skolans miljö 11 7 18  8 7 15  
(I) Stöd hemifrån 11 7 18  11 8 19  
(J) Annat 0 1 1 = 205 3 0 3 = 170 
Kommentarer på annat: 

• Skola A: ”Polare”. 
• Skola B: ”Roliga lektioner, intressanta”, ”min högsta dröm är att bli designer. Det gör att jag försöker mitt 

bästa”, ”mitt span”. 
9. Rangordna de alternativ du 
har valt ut i fråga 8. Börja med 
det alternativ som du tycker 
spelar störst/mest roll av 

        



alternativen A till J. 
Svarsalternativen nedan visar hur elever har valt i första, andra respektive tredje hand ((x, y, z) x= antal förstaval, y= 
antal andraval och z= antal tredjeval) 
Bortfall 0 0 0  3 0 3  
Läraren 12,1,3 2,3,1 14,4,4  5,4,4 8,1,2 13,5,6  
Klassens/gruppens storlek 2,4,2 1,2,3 3,6,5  2,5,2 1,3,1 3,8,3  
Fler/andra arbetssätt 1,3,2 0,2,3 1,5,5  1,2,3 1,0,0 2,2,3  
Mer annat skolmaterial 1,0,1 1,2,0 2,2,1  1,1,0 0,2,0 1,3,0  
Mer tid 6,7,2 8,1,1 14,8,3  6,3,1 2,2,3 8,5,4  
Tydligare mål/instruktioner i 
skolarbetet 

1,3,4 4,4,1 5,7,5  1,5,1 1,1,0 2,6,1  

Mer stöd i skolan/undervisningen 2,4,3 0,1,1 2,5,4  1,0,2 3,0,1 4,0,3  
Skolans miljö 2,1,0 1,1,2 3,2,2  1,1,2 3,1,0 4,2,2  
Stöd hemifrån 1,1,3 1,0,0 2,1,3  7,1,1 3,2,1 10,3,2  
Annat 0,0,0 1,0,0 1,0,0  2,0,0 0,0,0 2,0,0  
10. Vet du vad du vill arbeta med 
i framtiden? 

        

Bortfall 1 1 2  1 0 1  
Ja 14 13 27  11 11 22  
Nej 12 8 20 = 49 18 9 27 = 50 
Om ja, spelar det någon roll hur du 
presterar i skolan för ditt 
framtidsyrke? 

        

Bortfall 1 0 1  0 0 0  
Ja 13 13 26  11 9 20  
Nej 0 0 0 = 27 0 2 2 = 22 
11. Vet du vilket program du ska 
välja till gymnasiet? 

        

Bortfall 0 0 0  2 0 2  
Ja 16 20 36  17 15 32  
Nej 11 2 13  11 5 16  
Jag tänker inte söka till gymnasiet 0 0 0 = 49 0 0 0 = 50 

Om ja, spelar det någon roll hur du 
presterar i skolan för ditt 
gymnasieval? 

        

Bortfall 0 0 0  0 0 0  
Ja 15 20 35  15 15 30  
Nej 1 0 1 = 36 2 0 2 = 32 
Jag som svarat på enkäten är         
Kille  22 22   20 20  
Tjej 27  27 = 49 30  30 = 50 
13. Finns det något annat som du 
skulle vilja berätta/tillägga i 
enkäten? 

2 0 2  1 0 1  

Kommentarer på övrigt: 
• Skola A: ”Det är viktigt att läraren engagerar sig i det man gör och uppmuntrar när man gör något bra”, ”för att 

ALLT hänger på betygen, hela ens framtid och vilket jobb man kommer att få och ALLT! enligt alla vuxna”. 
• Skola B: ” Det är klart att det är viktigt med betygen men är man skoltrött och har för lite tid åt arbetena eller 

för mycket saker att göra samtidigt, kan dom drabbas”.  
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