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Abstract 
 

 

Den svenska gymnasieskolan har sedan 1997 upplevt en betygsinflation, då de genomsnittliga 

betygen har ökat trots att internationella studier visar på att kunskapsnivån har sjunkit. 

Tidigare forskning menar att denna betygsinflation inte är jämt fördelad utan skiljer sig 

mellan olika skoltyper, så som huvudman, skolstorlek och inriktning. Syftet med denna 

uppsats var att undersöka om det fanns någon skillnad i betygsinflation mellan kommunala 

och fristående skolor, små, mellan och stora skolor samt mellan skolor med yrkes-

förberedande och högskoleförberedande inriktning. För att undersöka detta genomfördes en 

enkätundersökning bland lärare i Stockholms stad där betygsinflationen uppskattades genom 

lärarnas svar på frågor om tre betygshöjande mekanismer. Dessa mekanismer var; 

belöningssystem kopplat till elevers resultat, påtryckningar från föräldrar samt skolornas 

marknadsföring. De slutsatser som drogs var att skolor som var kommunala, mellan eller stora 

samt högskoleförberedande har högre betygsinflation. Att mellan till stora skolor och 

högskoleförberedande skolor skulle ha högre inflation stämde in med tidigare forskning. Att 

kommunala skolor skulle ha högre betygsinflation än fristående gick dock emot tidigare 

studier.  
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1. Inledning 

”Med betygsinflation avses relationen mellan betygsutveckling och elevernas faktiska 

kunskapsutveckling där lärarnas genomsnittliga krav för ett visst betygssteg sjunker över tid. 

Betygsinflation kan alltså råda oavsett om betygen stiger, är oförändrade eller sjunker.” 

(Skolverket, 2012a, s. 1).  

  

År 1994 genomfördes en gymnasiereform som innebar att det relativa betygsystemet byttes ut 

mot det nu gällande mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet. Då elever i det relativa 

systemet betygsattes efter en normalfördelningskurva där proportionerna för andelen elever 

med ett visst betyg för var kurs var bestämd på förhand, fanns det inga möjligheter för 

betygsutveckling under detta system (Björklund et al, 2010). Som graf 1.1 visar ökade den 

genomsnittliga betygspoängen från 12,6 till 14,0 mellan åren 1997
1
 och 2003. Därefter har 

snittbetyget hållit sig stabilt med några skiften mellan 14,0 och 14,1 (Skolverket, 2015b). 

 

Graf 1.1 : Genomsnittlig betygspoäng under åren med IG-MVG skalan 

 
Källa: Sammanställd med statistik från Skolverket (2015b).  

 

Den betygsutveckling som har skett i hela gymnasieskolan ser inte lika ut i alla ämnen, utan 

det finns tydliga skillnader mellan dem. I graf 1.2 jämförs de kärnämnen som har nationella 

prov; Engelska A, Matematik A samt Svenska A, med de praktisk-estetiska kärnämnena: 

Estetisk verksamhet A och Idrott och hälsa A. Det som kan utskiljas är att de praktisk-

estetiska ämnena har den största genomsnittsbetygsökningen samt är de ämnen som har högst 

genomsnittsbetyg. Det genomsnittliga betyget för Estetisk verksamhet har exempelvis ökat 

från strax under 12 till drygt 15 poäng (Skolverket, 2015a).  

 

 

                                                 
1
 Det år den första kohorten som betygsattes med det nya betygsystemet tog studenten 

12

12,5

13

13,5

14

14,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



5 

 

Graf 1.2 : Betygsutvecklingen i ämnen med nationella prov samt praktiskt-estetiska ämnen 

 
Källa: Sammanställd med statistik från Skolverket (2015a) 

 

De grafer och annan statistik som redogörs ovan visar på att betygsutvecklingen har gått upp i 

Sverige sedan 1997, men detta ensamt kan inte bestämma om det har skett en betygsinflation. 

För att göra det måste betygsutvecklingen, som definitionen beskriver, jämföras med 

kunskapsutveckligen.  

 

Det är inte helt enkelt att mäta kunskapsutvecklingen i gymnasiet. För att mäta kunskapsnivån 

och jämföra den över tid måste jämförbara tester utföras på ett större urval vid flera tillfällen. 

Detta görs inte på nationell nivå i något ämne i gymnasiet. Man skulle tänka sig att nationella 

proven, som genomförs i ett flertal ämnen skulle kunna ge en beskrivning av 

kunskapsförändringen, men enligt bland annat Gustafsson et al. (2009) och Lind Pantzare 

(2013) går det inte att jämföra dessa prov över tid. Förutom nationella provets metodiska 

problem anser Skolverket även att provrättningen kan utsättas för samma betygshöjande 

faktorer som betygssättningen (2012a). För att få en bild av kunskapsutvecklingen kommer 

denna uppsats kort redogöra för några internationella studier som försöker uppskatta 

kunskapsnivån i ett flertal ämnen.  

 

Av alla de internationella kunskapsstudier som Sverige deltar i utförs endast en av dem på 

gymnasienivå. TIMSS Advanced undersöker kunskaper i avancerad matematik och fysik hos 

elever som går sista året i gymnasiet. TIMSS Advanced har genomförts vid två tillfällen, 1995 

och 2008 och Sverige deltog vid båda tillfällena. Resultatet visar att svenska elevers 

kunskapsnivå för avancerad matematik kraftigt har sjunkit, både jämfört med svenska elevers 

resultat från 1995 men även sett till de andra ländernas resultat. Samma trend beskriver 

utvecklingen i fysiken (Skolverket, 2009). Det kan tänkas att den internationella studien inte 

är jämförbar med svenska ämnesspecifikationer, men Nyström och Kjellsson Lind (2009) har 

visat att det inte finns några större skillnader mellan nationella styrdokument och TIMSS 
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Advanced ramverk. Kunskapsnivån för avancerad matematik och fysik har därmed sjunkit 

sedan nittiotalet.  

 

Andra internationella studier undersöker elevers kunskapsnivå på grundskolan. I denna 

uppsats antas att kunskapsnivån elever har när de börjar gymnasiet, har en effekt på vilken 

kunskapsnivå de får under gymnasietiden. Det kan tänkas att om elever har en låg 

kunskapsnivå
2
 inom exempelvis matematik i grundskolan kommer de ha låga 

matematikkunskaper i gymnasiet. Detta antagande är inte en självklarhet då det kan tänkas att 

mycket kan hända under tre år. Eleven kan förslagsvis ha en bra och pedagogisk lärare, hen 

kan även mogna till eller utveckla ett intresse för exempelvis matematik. Trots detta görs 

antagandet utifrån premissen att om elever startar gymnasiet med sämre förkunskaper 

kommer det troligtvis bli svårare att nå samma kunskapsnivåer som tidigare årskurser.  

 

Det resultat som går att utläsas i de internationella studierna visar på en sjunkande trend bland 

grundskoleeleverna. I läsförståelse, matematik och naturkunskap har resultaten försämrats 

sedan de olika studierna började (Björnsson & Auer, 2014). Läsförstående för femtonåringar 

mättes i första PISA-mätningen 2000 och svenska elever har sedan dess visat på sämre och 

sämre resultat för varje mätning (Björnsson & Auer, 2014; Skolverket, 2013). Läsförståelse 

ska inte ses visa elever kunskapsnivå i hela ämnet svenska, men Eriksson och Garme (2006) 

visade att flera studier, där ibland PISAs definition av läsförståelse, stämmer väl överens med 

definitionen av läsförståelse i kursplanen för svenska i årskurs nio. Med detta i åtanke dras 

slutsatsen att minst en del av grundskolselevernas hela kunskapsnivå i ämnet svenska har 

sjunkit.  

 

De internationella studierna visar att kunskapsutvecklingen har gått ner i svenska, matematik 

och fysik. Kunskapsutveckligen i dessa ämnen kan inte ses representera kunskapsutveckligen 

i alla ämnen i gymnasiet, men om exempelvis läsförståelsen har gått ner kan det påverka 

kunskapsnivån i fler ämnen än svenska. Om elevens språkförståelse är så dålig att hen har 

svårare att förstå texter i exempelvis samhällskunskap och historia, borde det betyda att 

kunskapsnivån även i dessa ämnen har gått ner. 

 

Det som också talar för att kunskapsnivån har sjunkit i andra ämnen är att svenska och 

matematik tillhör de ämnen vars betyg har höjts minst över tid. Gustafsson et al. (2009) 

argumenterar att detta beror på att dessa ämnen har nationella prov, vilket har en normerande 

effekt. Om betygsutvecklingen i dessa ämnen gått upp samtidigt som kunskapsutvecklingen är 

negativ, har kunskapsutvecklingen troligtvis även gått ner för ämnen som inte har nationella 

prov. 

 

Sammanfattningsvis har betygen i gymnasieskolan gått upp sedan 1997, både generellt och i 

enskilda ämnen. Samtidigt visar internationella studier att kunskapsnivån har sjunkit sedan 

nittiotalet. Detta är, enligt Skolverkets definition (2012a), betygsinflation.  

                                                 
2
 Med låg kunskapsnivå menas inte att eleven har låga betyg utan att oberoende betyg har eleven en lägre 

kunskapsnivå än en liknande elev uppvisade tidigare år 
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1.2 Tidigare forskning 

De som har forskat om betygsinflation är främst Christina och Magnus Wikström, Christina 

Cliffordson samt Jonas Vlachos. De har kommit fram till flera teorier som förklarar 

betygsinflationen, så som ökad konkurrens, både emellan elever och skolor samt strategier 

elever använder för att utnyttja systemet. I denna uppsats kommer endast artiklar av Wikström 

och Wikström samt Vlachos att redogöras för. Detta är att då även om Cliffordsons (2004) 

teorier om elevstrategier är av betydelse kommer de inte vara relevanta för denna uppsats.  

1.2.1 Konkurrensens effekter på betygsinflation – tidig forskning 

Wikström och Wikströms artikel från 2005 undersöker konkurrensens effekt på 

betygsinflation i gymnasieskolan. Den metod de använder är att mäta skillnaden mellan 

elevers slutbetyg med deras resultat från högskoleprovet för att sedan ställa detta mot 

skolsituationen i elevernas kommun. De olika situationerna var kommuner med en eller flera 

kommunala skolor och kommuner utan och med friskolor. Wikström och Wikström kom fram 

till att det inte fanns en signifikant skillnad mellan kommuner med en eller flera kommunala 

skolor och inte heller någon skillnad mellan kommuner med eller utan friskolor. Den 

förklaring författarna gav till detta svar var att det troligtvis inte fanns någon konkurrens 

mellan gymnasieskolor (Wikström & Wikström, 2005). Då deras material utgjordes av 1997 

års avgångselever anses detta vara troligt. 1997 var endast tolv procent av gymnasieskolorna 

fristående och mindre än fem procent av gymnasieeleverna gick på en fristående skola 

(Ekonomifakta, 2015a; 2015b). Då endast en liten andel av alla elever valde fristående skolor 

tros det att kommunala skolor inte kände av någon hög konkurrens från friskolor och 

möjligtvis inte heller från andra kommunala skolor, vilket skulle förklara Wikströms och 

Wikströms resultat. Situationen ser annorlunda ut idag. Läsåret 2014/2015 utgjorde fristående 

skolor 34 procent av totala antalet gymnasieskolor och andelen friskoleelever var runt 25 

procent (Ekonomifakta, 2015a; 2015b). Detta gör att Wikström och Wikströms slutsatser inte 

anses vara applicerbara i dagens läge. Det betyder inte att konkurrens mellan skolor är 

orsaken bakom betygsinflationen, bara att den inte går att bortse från med endast Wikström 

och Wikströms artikel.  

 

Wikström och Wikström kom även fram till en annan slutsats, nämligen att friskolor hade en 

signifikant högre betygsinflation än kommunala skolor. Detta anser författarna beror på två 

anledningar. Den första var att många friskolor var nystartade och för att få bra rykte i syfte 

att locka till sig elever, betygsatte de högre. Den andra anledningen var att friskolorna var små 

till storleken och måste locka till sig så många elever de får plats med för att gå runt med 

skolpengen, medan de större kommunala skolorna har så många elever att några färre inte 

påverkar deras budget lika mycket (Wikström & Wikström, 2005). Statistiken från 1997 

bekräftar Wikström och Wikströms slutsats om att friskolor sätter högre betyg än kommunala 

skolor, se graf 1.3. Faktum är att de fortsätter sätta betydligt högre betyg än kommunala 

skolor flera år framåt. Från 2007 har dock friskolornas betygsmedel som högst legat 0,3 

betygsenheter över kommunala skolans snitt och även vilat på samma nivå (Skolverket, 

2015b). Detta tolkas inte som att det inte finns någon betygsinflation hos fristående skolor, 



8 

 

endast att det inte finns någon betydlig betygsskillnad mellan fristående och kommunala 

skolor.  

 

Graf 1.3: Betygsutvecklingen – både totalt och uppdelat på huvudman 

 
Källa: Sammanställd av statistik hämtat från Skolverket (2015b). 

1.2.2 Betygsutvecklingen beror på betygsinflation 

En i paret Wikström publicerade 2005 en artikel som undersökte orsakerna bakom 

betygshöjningen i gymnasieskolan mellan år 1997 och 2002. Wikström ville pröva fyra 

hypoteser bakom detta fenomen; ökning av kunskapsnivån, ändringar i 

elevsammansättningen, ändringar i elevernas val av kurser eller en sänkning i 

betygsättningsstandarden. Hon prövar dessa hypoteser genom regressionsanalys. Wikströms 

oberoende variabel är avgångsår och beroende variabler avgångsbetyg, högskoleprovsresultat 

samt kursbetyg i kärnämnen. Hon kontrolerar även för flera bakgrundsvariabler, så som kön, 

samhällsklass, friskola eller högskoleförberedande program (Wikström, 2005b).  

 

Den fjärde hypotesen testar inte Wikström direkt. Istället menar hon att om hon kan förkasta 

alla andra hypoteser kan hon inte förkasta den sista vilket gör den till den troligaste 

förklaringen. Då hon kunde förkasta de andra hypoteserna, framställer hon sjunkande 

betygsättningsstandarder som orsaken bakom betygsutvecklingen. Wikström lägger fram två 

förklaringar till varför standarden har gått ner. Den första är att det har tagit lärarna ett tag att 

anpassa sig till det nya betygsystemet som infördes 1994 och den andra är att det har skett en 

betygsinflation. Hon argumenterar emot systemanpassning med motivationerna att betygen 

fortsätter att öka och det har gått åtta år sedan det nya systemet introducerades (Wikström, 

2005). Nu, flera år senare, går det att se att betygsmedlet stabiliserade sig 2003 och har knappt 

rört sig sen dess. Detta var något som Wikström inte kunde veta, men det kan tänka sig att det 

tog nio år innan betygssättningen stabiliserades. Wikström nämner själv att lärare begränsad 

hjälp av extern normering och riktlinjer. Kriteriet för MVG var inte ens specificerat på 

nationell nivå förrän år 2000, utan skulle utformas lokalt (Wikström, 2005). Detta kan 
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motivera en lång anpassningstid med höjt betygsnitt som följd. Den sjunkande kunskapsnivån 

(se Inledning) tyder dock på att Wikströms slutsats att betygsutvecklingen berodde på 

inflation är mer trovärdig. 

 

Wikströms slutsats blir som nämns att betygsutvecklingen mellan 1997 och 2002 berodde på 

inflation. Orsaken bakom betygsinflationen anser hon är den höjda konkurrensen som tillkom 

med de andra ändringarna som skolan genomgick under nittiotalet, så som det fria skolvalet 

och friskolereformen. Hon menar att elever konkurrerar om antagningsplatserna på högskolan 

medan lärare, skolor och kommuner vill visa upp goda utbildningsresultat. Wikström tror att 

när trycket för höga betyg är stort och bedömningen sker helt subjektivt av läraren finns det få 

instrument som håller betyget nere. Hon understrycker detta argument då hon i sin 

undersökning har visat att även om betyget har höjts för alla elever så är det de 

högpresterande som har vunnit mest (Wikström, 2005).  

1.2.3 Små skolor har högre betygsinflation 

Wikström gjorde ytterligare en studie angående betygsättning. Denna gång var syftet att 

granska om skolornas storlek hade en påverkan på betygsättningen. I likhet med de andra 

studierna så jämfördes gymnasieelevers betyg med deras högskoleprovsresultat, men denna 

gång ingick endast elever på naturvetenskapliga linjer. Wikströms slutsats var att elever i 

skolor som har färre än 300 elever både presterar bättre men blir även generösare betygsatta. 

Elever på skolor med över 1000 elever däremot, betygsätts systematiskt lägre. Undantaget för 

detta fenomen är små skolor i storstäder. Elever i dessa skolor både presterar lägre och 

betygsätts snålare. Även i denna artikel kommer Wikström fram till att friskolor är mer 

generösa i sin betygsättning jämfört med kommunala skolor, oavsett storlek (Wikström, 

2005a).  

 

Wikströms studie undersöker inte varför mindre skolor är generösare i sin betygsättning, men 

hon argumenterar för ett par orsaker. Hon menar att olika stora skolor troligvis har olika 

metoder för bedömning av betyg, där små skolor liknar friskolor i sin betygsbedömning.  Det 

kan även vara en kombination av bedömningsskillnader tillsammans med yttre och inre tryck 

för högre betygsättning. Hon menar att mindre skolor ofta lockar till sig högpresterande elever 

som är mer benägna till att pressa lärare för högre betyg och högpresterande elever brukar 

dessutom vara känsligare för den konkurrens mellan elever som Wikström tog upp i sin andra 

studie (Wikström 2005a). Ingen annan forskning har undersökt detta samband, mellan 

skolornas storlek och betygsinflation, vilket gör det svårt att argumentera emot Wikströms 

slutsatser. Det som kan kommenteras är hennes metod. Hon använder igen högskoleprovet 

som mått på kunskapsnivå, vilket anses tvivelaktigt, då det är kunskapsnivån i de olika 

skolämnena som bör granskas. Att hon även endast har undersökt elever på 

naturvetenskapliga linjer kan möjligtvis snedvrida hennes resultat. Det kan tänka sig att andra 

linjer, med mindre konkurrens mellan elever, skulle ha gett ett annat resultat.   
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1.2.4 Konkurrensens effekter på betygsinflation – senare forskning 

I en rapport för konsumentverket undersöker Vlachos vilken betydelse konkurrens inom 

skolan har för den iakttagna betygsinflationen (2010). Då det inte finns något objektivt mått 

på kunskap använder Vlachos flera olika mått för att mäta konkurrensens inflationseffekt. Han 

granskar skillnaden mellan betyg och resultatet på nationella prov, mellan betyget i ämnen 

med nationella prov med och praktiskt-estetiska ämnen samt mellan grundskole- och 

gymnasiebetyg. Vlachos alla oberoende variabeler delas in i kommuner och utgörs av andelen 

elever i friskola, totala antalet skolor samt antalet kommunala skolor per elev. Vlachos vill 

fånga in konkurrenseffekterna genom att se till förändringen i dessa variabler under 

granskningsåren. Han kontrollerar även för bakgrundsvariabler så som kön eller 

ursprungsland (Vlachos, 2010).  

 

Vlachos slutsatser är att betygsinflationen har påverkats av den ökade konkurrensen men 

konkurrensen utgör inte hela förklaringen. Den mätta effekten enligt rapporten låg emellan en 

och två meritvärdespoäng av grundskolans totala 320
3
. Detta kan jämföras med 

grundskolebetygets totala höjning på nio meritvärdespoäng mellan åren 1998 och 2008. 

Vlachos argumenterar att då hans variabler inte är objektiva kunskapsmått underskattar de 

troligen konkurrensens inverkan på inflationen då även variablerna själva kan vara påverkade 

av konkurrensen. Han säger dock att även om den sanna effekten vore några gånger större så 

förklarar den ändå inte hela den betygsinflation som svensk skola har upplevt. Vlachos 

diskuterar att betygsinflationen troligen berodde på den kombination av skolreformer som 

genomfördes under nittiotalet. Skolan decentraliserades till kommunnivå och myndigheternas 

övervakningsroll försvagades. Det fria skolvalet och friskolereformen genomfördes även och 

kort där efter byttes betygsystemet ut mot ett system med svagare nationell normeringseffekt. 

Vlachos menar att den ökande konkurrensen både mellan friskolor och kommunala skolor 

samt kommunala skollor emellan tillsammans med skolornas och lärarnas ökade 

självständighet vid betygsättning är den troliga orsaken till betygsinflationen (Vlachos, 2010).  

 

Då tidigare forskning instämmer med Vlachos slutsatser antas de vara riktiga, men hans 

undersökningsmetoder kan kritiseras. Som han själv påpekar så är hans kunskapsmått inte 

objektiva och kan underskatta effekterna av konkurrens och speciellt att använda sig av 

nationella proven anses som problematiskt. Som Vlachos själv skriver så rättas dessa prov på 

skolan och oftast av den betygssättande läraren som generellt är mer generös än neutrala 

rättare (2010). Det ifrågasätts om skillnaden mellan nationella prov och betyg alls kan säga 

något om inflationen. Bland andra så påpekar Lind Pantzare att Nationella proven inte är 

konstruerade till att mäta kunskapsutvecklingen över tid bör inte användas som ett 

trendmätningsverktyg (Lind Pantzare, 2013) 

 

Vlachos tar även upp hur skolornas marknadsföring kan påverka betygsättningen. Han menar 

att efter det fria skolvalet infördes och elever själva får välja skolor, har det uppstått ett 

                                                 
3
 Även om Vlachos har med gymnasieskolan i sin undersökning så ligger hans fokus på grundskolan. Även där 

har en betygsinflation upptäckts och det antas att konkurrensens inverkan på grundskolebetygen har liknande 

effekter i gymnasieskolan (Vlachos, 2010).  
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informationsproblem. När eleverna ska välja skola söker de information för att skilja den ena 

skolan från den andre, vilket kan vara svårt, så en av de faktorer de troligtvis granskar är det 

genomsnittliga slutbetyget för respektive skola. Detta har gett skolorna incitament till att höja 

betygen då dessa används för att locka nya elever. Detta menar Vlachos kan ha lett till 

betygsinflation, att skolor sätter generösa betyg i marknadsföringssyfte (Vlachos, 2010). Detta 

speglar Wikströms hypotes om att konkurrensen mellan skolorna leder till betygsinflation, 

även om hon inte gav ett exempel på hur det skulle gå till.   

 

Vlachos kommer även fram till att friskolor har under åren haft en högre betygsinflation än 

kommunala skolor, men att skillnaden vid tiden för hans undersökning var mycket liten 

(Vlachos 2010). Vlachos undersökning utfördes flera år efter Wikströms, och som graf 1.3 

visar så hade friskolornas betygsättning närmat sig kommunala skolornas nivå år 2010, vilket 

kan förklara skillnaden mellan Vlachos och Wikströms resultat.  

1.3 Betygsinflationsfenomen 

Det som i den tidigare forskningen, uppsatsförfattaren fann mest intressant var att 

betygsinflationen skilde sig mellan olika skoltyper. Att exempelvis friskolor satte högre betyg 

än kommunala eller att små skolor var mer generösa i sin betygsättning. Denna uppsats vill 

därför granska några av dessa fenomen: att olika skoltyper har olika grad av betygsinflation. 

De fenomen som kommer fokuseras på är huvudman, skolstorlek och inriktning.  

 

Fenomenet huvudman menar att betygsinflationsnivån påverkas av om skolan är kommunal 

eller fristående. I den tidigare forskningen hittade Vlachos (2010), men främst Wikström och 

Wikström (2005) bevis på att fristående skolor sätter högre betyg än kommunala skolor, för 

samma kunskapsnivå. 

 

Fenomenet skolstorlek menar att betygsinflationsnivån är olika beroende på om skolan är 

liten, mellanstor eller stor. I den tidigare forskningen visade Wikströms (2005a) resultat att 

små skolor har en högre betygsinflation än stora skolor. 

 

Fenomenet inriktning menar att betygsinflationsnivån är olika beroende på om skolan har en 

yrkesförberedande eller högskoleförberedande inriktning. Detta fenomen har det inte forskats 

direkt på men Wikströms (2005b) diskuterar att elevers konkurrens om högskoleplatser bör 

vara en drivkraft i inflationen. Om konkurrensen mellan elever är en drivande kraft inom 

betygsinflationen, bör högskoleförberedande skolor ha en högre betygsinflation jämfört med 

yrkesförberedande skolor, då det är elever från högskoleförberedande program som i högre 

grad läser vidare efter gymnasiet (Skolverket, 2012b).  

 

Det denna uppsats vill göra är att undersöka om det finns skillnader i betygsinflation beroende 

på huvudman, skolstorlek och inriktning. 
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1.4 Undersöka lärare 

De som har forskat på betygsinflation, så som Wikström och Wikström, Vlachos och 

Cliffordson har fokuserat enbart på elever och deras betygs- samt kunskapsnivå. Denna metod 

överstämer helt med definitionen för betygsinflation men i denna uppsats ställs frågan om det 

inte finns andra individer som kan ge insikt i detta problem. Det anses att lärare, som är de 

som faktiskt sätter betygen, är av intresse att undersöka. Wikström säger också att all 

betygsättning i Sverige vilar helt på den enskilda läraren (2005b). Skolverket menar dessutom 

att en stark professionalitet bland lärare verkar som en bromsande effekt för inflationen 

(2012a). Följden av detta är att det är lärarnas handlingar i betygsättningen som har gett 

upphov till inflationen. Att göra en undersökning om betygsinflation bland lärare kan antas ge 

nya perspektiv på betygsinflation.  

1.5 Uppskatta betygsinflation 

Definitionen för betygsinflation är som nämnt relationen mellan elevers betyg och 

kunskapsutvecklingen, där lärarnas krav för varje betygsteg sjunker över tid. Detta sätt att 

mäta betygsinflation anses svårt i en undersökning bland lärare. Det anses inte troligt att 

enskilda lärare lätt skulle kunna uppskatta om deras betygsättning i förhållande till elevernas 

kunskapsnivå har förändras under åren, speciellt inte då processen har pågått i två årtionden. 

Däremot tros inflationen kunna uppskattas med andra metoder. I en promemoria från 

Skolverket listas tänkbara orsaker till betygsinflationen, där bland en del som påverkar 

lärarnas betygsättning. Dessa, från och med nu kallade, mekanismer består av olika tryck, från 

exempelvis skolans ledning eller eleverna själva, på lärarna att de ska sätta höga betyg. Om 

dessa mekanismer leder till att lärare ger elever högre betyg än vad de förtjänar enligt målen, 

är resultatet betygsinflation. Det antas här därför att en del av betygsinflationen kan 

uppskattas i en granskning av lärares upplevelser av olika betygsinflationsmekanismer.  

 

I denna uppsats kommer tre mekanismer att granskas: belöningssystem, påtryckningar från 

föräldrar samt marknadsföring. Mekanismen belöningssystem menar att det på skolan finns 

ett system som är kopplat till elevers resultat så att läraren gynnas av att betygen är höga i 

hens klass. Belöningen kan vara i form av lönebonusar, status eller erkännande. Varför 

belöningssystem kan leda till betygsinflation är att det ger läraren incitament till att höja 

betygen.   

 

Mekanismen påtryckningar från föräldrar är att lärare känner tryck från föräldrar att ge deras 

barn högre betyg. Skolverket menar att detta tryck har ökat bland annat på grund av föräldrars 

höjda utbildningsnivå, minskad status från elever och att skolan utvecklar ett mer 

kundorienterat synsätt. Det är betygsinflation om läraren viker för detta tryck och ger eleven 

ett högre betyg än vad hens kunskapsnivå förtjänar.  

 

Mekanismen marknadsföring grundas i att elevernas slutbetyg har blivit en del av skolans 

marknadsföring mot nya elever. Detta är ett incitament för skolor att ha höga betyg och press 

sätts på lärare att sätta generösa betyg (Skolverket, 2012a). Även Vlachos nämnde att skolor 
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använder betygen i sin marknadsföring och att detta kan leda till generös betygsättning 

(2010). Denna mekanism har lett till betygsinflation om lärarens betygsbedömning har 

påverkats av skolans marknadsföring (Skolverket, 2012a).  

 

Denna uppsats påstår inte att betygsinflationen kan mätas genom att enbart titta på tre 

mekanismer som påverkar lärares betygsättning. Det tros dock att mekanismerna kan 

användas för att uppskatta om det finns skillnader i inflationsnivå mellan olika typer av 

skolor. Om exempelvis fristående lärare har till en större andel erfarit mekanismernas och till 

en högre grad påverkats av dem, antas det att fristående skolor har högre betygsinflation, 

jämfört med kommunala skolor.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom en undersökning bland lärare granska betygsinflationen utifrån 

tre betygshöjandemekanismer; belöningssystem, påtryckningar från föräldrar samt 

marknadsföring, för att utreda om betygsinflationsnivån skiljer sig beroende på huvudman, 

skolstorlek eller inriktning.  

 

Ur detta syfte har en frågeställning tagits fram: är betygsinflationen högre beroende på 

huvudman, skolstorlek eller inriktning?  
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Till denna undersökning valdes kvantitativ materialinsamlingsmetod i form av 

enkätundersökning. Orsaken till att kvantitativ undersökningsmetod användes var, som 

Bryman (2011) beskriver, att kvantitativ metod kan använda ett större urval av respondenter 

och därmed få större möjlighet att generalisera resultatet till en större population (ibid), vilket 

eftersträvades i denna studie. 

 

Anledningen till att enkäter valdes framför andra metoder var flera. Först och främst har inga 

liknande studier genomförts, som studerar lärarnas perspektiv, till denna författares 

kännedom, vilket begränsade valet av materialinsamling till egen undersökning. Enligt 

Teorell och Svensson (2007) finns tre alternativ för datainsamlingsmetod: 

direktobservationer, intervjuer eller enkäter. Att genom direktobservationer samla in 

materialet ansågs opraktiskt och ogenomförbart, och då återstod endast intervjuer och enkäter 

(Teorell & Svensson, 2007). 

  

Valet att genomföra enkätundersökning istället för intervjuer togs med hjälp av faktorer 

framtagna av Esaiassons m.fl. för att bestämma datainsamlingsmetod i form av 

frågeundersökning. De faktorer som främst beaktades var: antal svarspersoner, 

intervjuareffekter samt komplexiteten i frågor och svar (Esaiasson et al., 2009). Då 

insamlingsperioden var begränsad ansågs det större antalet individer som kunde vara med i 

undersökningen om den utfördes med enkäter, överväga det djup som personliga intervjuer 

kunde ha gett. Uppsatsens syfte var att kontrollera fenomenen huvudman, skolstorlek samt 

inriktning, mot lärarnas erfarenheter av mekanismerna; belöningssystem, påtryckningar från 

föräldrar samt marknadsföring. Det bedömdes att en större mängd analysenheter bör ha en 

högre grad av generaliserbarhet än endast ett fåtal. Faktorn antal svarpersoner vägdes därmed 

mer än komplexiteten i frågor och svar, då enklare enkätsvar inte kan gå lika djupt som 

intervjuer där följdfrågor kan ställas. Enkät valdes även för att undvika intervjueffekt (ibid.). 

Då uppsatsförfattaren inte är en erfaren intervjuare tros den omedvetna påverkan från 

frågeställarens sida kunna bli stor, vilket skulle snedvrida resultaten. För att undvika detta 

samt andra intervjueffekter valdes enkäter som metod. Svaren från dessa kan även analyseras 

statistiskt vilket kan vara svårt att göra med intervjuer om inte urvalet är stort. 

 

Det valdes att utföra enkäten elektroniskt. Detta val gjordes utifrån ett kostnadsperspektiv, då 

det skulle vara dyrare om författaren personligen skulle besöka alla deltagare eller om enkäten 

postades.  

2.2 Population och urval 

Då det är gymnasielärare som ska undersökas består populationen av alla gymnasielärare i 

Sverige. Då samtliga fall inte kunde ingå i undersökningen behövde ett urval göras. I detta fall 

gjordes urvalet i två steg. Det första steget var att begränsa undersökningsområdet till en 
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kommun och det andra steget var att skolornas ledning själva fick bedöma om deras skola 

skulle vara med i undersökningen. 

2.2.1 Urval av kommun 

Som beskrivs ovan begränsades urvalet till gymnasielärare inom endast en kommun. Att 

endast en kommun valdes var att avsikten inte var att jämföra kommuner med varandra utan 

författaren fann det intressantare att studera en stor kommun med varierade skoltyper, så som 

fristående eller kommunala, skolor med varierande antal elever samt skolor med olika 

inriktningar.  

 

Den kommun som ingick i urvalet var Stockholms stad. Denna kommun valdes på grund av 

att den är stor och har då en blandning av både kommunala och fristående skolor, i olika 

storlekar samt inriktningar.  

2.2.2 Urval av skola 

Då bortfallet troddes kunna bli stort kontaktades alla skolor i Stockholms stad med en 

förfrågan om de kunde delta i enkätundersökningen. Frågan ställdes till skolornas rektorer 

eller annan person inom skolans ledning genom e-post. Av alla 97 skolor som kontaktades 

svarade endast 60 av dem. Av dessa tackade 27 skolor ja medan 33 skolor avböjde.  

2.3 Enkätfrågor och avgränsning  

Den enkät som skickades ut till lärarna bestod av 40 frågor (se Appendix), var av fem frågor 

var öppna och resterande var fasta frågor. Frågorna behandlade flera olika områden så som: 

bakgrundsinformation om de skolor lärarna vid undersökningstillfället arbetade på, effekterna 

av bytet från relativa betygsystemet till mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, 

betygsinflationsmekanismer, elev- och skolstrategier för att höja slutbetyget, skillnaden 

mellan praktisk-estetiska ämnen och teoretiska ämnen samt frågor om det nya skolsystemet 

Gy11. När materialet bearbetades i ett statistiskt program insågs det att redovisa och analysera 

alla svar inte skulle rymmas inom ramarna för denna uppsats. Det gjordes då ett aktivt val att 

avgränsa materialet till endast nio variabler. De första tre frågorna som valdes ut var variablar 

som behandlade de skolor som lärarna arbetade på. Dessa var Huvudman, Skolstorlek samt 

Inriktning.  

 

På frågan om huvudman fick respondenterna ange om de arbetar på en kommunal eller 

fristående skola. På frågan om skolornas storlek skulle lärarna svara med hur många elever 

som går på den skola de jobbar på. Här bads respondenterna att välja mellan fem olika 

intervaller; <100, 100-299, 300-599, 600-999 samt >1000. På frågan om inriktning bads 

lärarna ange om de arbetade på en yrkesförberedande-, högskoleförberedande skola eller en 

skola med båda inriktningarna. Dessa tre frågor valdes för att kunna svara på uppsatsens 

frågeställning om betygsinflationen är högre beroende på huvudman, skolstorlek eller 

inriktning. 
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De sex andra frågorna som valdes ut berörde betygsinflationsmekanismerna: 

belöningssystem, påtryckningar från föräldrar samt marknadsföring. En fråga om respektive 

mekanism ställdes till respondenterna för att undersöka om de alls har upplevt den specifika 

mekanismen. På denna fråga gavs respondenterna endast två svarsalternativ: Ja eller Nej. 

Orsaken var att intresset låg i om de vid minst ett tillfälle hade varit med om mekanismen, 

inte hur ofta de har upplevt den. I efterhand kan det ses som en svaghet i undersökningen, att 

det inte frågades om hur ofta respondenterna har varit med om en enskild mekanism, då det 

gör det svårt att uppskatta den fulla påverkan mekanismen har på lärarnas totala 

betygsättning. Denna svaghet vägs dock upp en del av följdfrågan som ställdes vid varje 

mekanism, nämligen om hur mycket mekanismen påverkade deras betygsättning. Vid dessa 

följdfrågor fick respondenterna ange en siffra mellan 1 och 5 där, 1 betydde inget och 5 

betydde allt. Inga andra siffror gavs några förklaringar. De olika stegen kommer dock 

benämnas i avsnittet Resultat och Analys på följande sätt; 1: ingen påverkan, 2: liten 

påverkan, 3: medium påverkan, 4: stor påverkan, 5: all påverkan. Dessa frågor önskade att 

mäta hur mycket lärarnas betygssättning påverkades av den specifika mekanismen, vid det 

tillfället eller tillfällena som de associerar med mekanismen. Frågorna om mekanismerna 

valdes då de, enligt uppsatsens syfte, skulle användas för att uppskatta skillnader i 

betygsinflationsnivån mellan huvudman, skolstorlek och inriktning.  

2.4 Databearbetning och analys 

Det insamlade materialet bearbetades i det statistiska programmet; Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) version 20. Den första omarbetningen som gjordes var att alla 

variabelvärden kodades om. Detta gjordes exempelvis genom att kategorivariabeln 

Huvudman, med variabelvärdena Kommunal och Fristående, kodades om så att Kommunal 

blev 1 och Fristående blev 0. Detta gjordes då flera av de analyser som planerades göras i 

SPSS krävde att värdarna var numeriska för att kunna användas. Därefter gavs alla numeriska 

värden etiketter så att värdena för exempelvis Huvudman kunde läsas som Kommunal och 

Fristående trots att de var numeriska.  

 

Det som även gjordes var att vissa variabler med många värden kopierades för att sedan göras 

om i nya intervaller. Skolstorlek till exempel med sina fem intervaller gjordes om till tre 

intervaller för att underlätta i analys. Det första intervallet utgjordes av alla skolor med mindre 

än 300 elever, och kommer vidare att betraktas som små skolor. Nästa intervall innefattade 

alla skolor med ett elevantal mellan 300 och 599 och benämns här som mellanstora skolor. 

Sista intervallet utgörs av alla skolor som har fler än 600 elever och kommer härefter anges 

som stora skolor.  

 

Den analys som gjordes var att undersöka om det fanns några skillnader i frekvenser mellan 

variabelvärdena för de oberoende variablerna; Huvudman, Skolstorlek och Inriktning, när de 

ställdes mot mekanismerna. För att undersöka skillnader skapades först korstabeller där alla 

oberoende variabler kontrollerades mot respektive mekanism. I korstabellerna visades 

svarsfrekvenserna för exempelvis hur många friskolelärare respektive kommunala lärare som 

svarade Ja eller Nej på frågan om betygsinflation. För att granska om det fanns någon skillnad 
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mellan variabelvärdena visades både observerade och förväntade frekvenser i korstabellerna. 

Om det observerade värdet översteg den förväntade frekvensen för exempelvis friskolelärare 

som har svarat Ja på betygsinflation, fanns det en skillnad i belöningssystem mellan olika 

huvudmän. Ju större skillnaderna det är mellan de förväntade och observerade värdena, desto 

större ansågs skillnaderna vara mellan variabelvärdena för huvudman, skolstorlek samt 

inriktning.  

 

För att undersöka om skillnaderna mellan variabelvärdena var statistiskt signifikanta användes  

𝜒2-metoden. Vid 𝜒2- test beräknas p-värdet, närmare bestämt den sannolikhet att det inte 

finns någon skillnad mellan variabelvärdena i populationen enligt de frekvenser som 

undersökningen visar (Kröner & Wahlgren, 2006). Det vill säga att om p-värdet för skillnaden 

mellan kommunala och fristående skolor i enkätsundersökningen är 20 procent, är det en 

sannolikhet på 20 procent att det i populationen inte är någon skillnad mellan kommunala och 

fristående skolor. I denna uppsats kommer ett p-värde på 5 procent betraktas som statistiskt 

signifikant. P-värden över detta kommer inte anses statistiskt signifikanta, det kommer dock 

anmärkas om de är nära en signifikansnivå på fem procent. 

 

𝜒2-metoden ställer två krav på frekvenserna för att den ska gå att användas. Det ena är att 

ingen av de förväntade frekvenserna får understiga 1. Det andra kravet är att högst 20 procent 

av de förväntade frekvenserna får understiga 5. Vid de tillfällen då de frekvenser som 

granskas inte nådde upp till dessa krav användes istället Fishers exakta test. Även med Fishers 

exakta test beräknas p-värde för att bestämma statistisk signifikans. I SPSS visas Fishers 

exakta test endast om båda variablerna är bivariata, det vill säga endast har två 

variabelvärden. Detta gör att i de fall där kraven för 𝜒2-metoden inte har uppfylls och en eller 

båda variablerna hade fler än två variabelvärden har inte ett signifikanstest kunnat utföras. 

Detta har försökts åtgärdas på flera ställen genom att variabelvärdena buntas ihop i intervaller 

så att de blev bivariata och Fishers exakta test kunde användas. Detta görs bland annat på 

följdfrågan för respektive mekanism. Följdfrågan görs om till två variabler där 

variabelvärdena för den första är 1 och 2-4, och betecknas följdfråga intervall 1. Detta för att 

kunna skilja mellan de respondenter som inte alls har påverkats och det som har påverkats. 

Variabelvärdena för den andra är 1-2 och 3-4
4
, och denna variabel betecknas följdfråga 

intervall 2. Detta för att kunna utskilja de som påverkades till en högre grad av mekanismen.  

2.5 Tillvägagångssätt 

För att komma igång med undersökningen började författaren med att läsa in sig på ämnet och 

söka efter tidigare forskning. Det blev tydligt att även om flera forskare har skrivit om 

betygsinflation, exempelvis Gustafson m.fl (2009), så var det inte många som hade granskat 

orsakerna bakom fenomenet. De främsta forskarna inom betygsinflation kan tänkas vara 

Wikström och Wikström, Cliffordson samt Vlachos, och de var deras studier som låg till 

grund för uppsatsens egen undersökning. Även Skolverkets promemoria om betygsinflation 

                                                 
4
 För marknadsföring är det 1-2 och 3-5 
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användes då den ansågs tillförlitlig på grund av att den sammanställdes efter bland annat ett 

seminarium där flera experter på ämnet medverkade, där bland Cliffordson och Gustafsson. 

 

Efter det att den tidigare forskningen hade bearbetats började enkäten att utformats där 

frågorna byggde på den tidigare forskningen. För att enkätfrågorna skulle formuleras på bästa 

sätt togs det hjälp av Statistikhjälpen. Statistikhjälpen är en rådgivning gällande statistik som 

Statistiska institutionen erbjuder alla kandidat- och masterstudenter som skriver uppsats vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala Universitet. Vid dessa tillfällen gavs det råd om 

bland annat, hur enkätfrågorna bäst skulle formuleras och hur enkäten lämpligast skulle 

utformas så att respondenterna förstår frågorna och följer den röda tråden genom 

enkätformuläret.  

 

Som nämns i avsnittet Metodval så användes elektroniska enkäter vid insamling av data.  

Enkäterna utformades genom Google Formulär, ett verktyg som finns tillgängligt genom 

Gmail. Anledningen till detta var att verktyget var gratis och att dess funktioner ansågs 

tillräckliga för att utforma denna enkät. 

 

Under tiden som enkäten utformades valdes även vilken kommun som skulle ingå i 

undersökningen. Som beskrivs i Population och Urval så begränsades undersökningsområdet 

till Stockholms stad. När detta val hade tagits började rektorer och annan ledning på alla 

skolor i Stockholms stad kontaktas via e-post med en förfrågan om lärarna på deras skola 

skulle kunna delta i en enkätundersökning angående betygsinflation. När flera skolor inte 

svarade på första e-posten, eller då e-postadresserna som angavs som inte fungerande, var det 

flera skolor som blev skickad förfrågan ett flertal gånger.  

 

När enkäten var utformad och efter att flera skolor hade meddelat att de kunde delta i 

enkätundersökningen, började lärarna kontaktas med en kort beskrivning om 

uppsatsförfattaren samt om undersökningens syfte med bifogad länk till den elektroniska 

enkäten. Lärarna kontaktades på olika sätt då skolornas rektorer eller annan ledning var de 

som beslutade om hur deras lärare skulle kontaktas. 

 

En tid efter att den sista skolan som tackade ja hade haft möjlighet att svara på enkäten och 

det bedömdes att inga fler svar skulle komma in, började arbetet att föra över materialet i ett 

statistikprogram och arbeta med det. Det insamlade materialet bearbetades, som nämns i 

Databearbetning och analys, i det statistiska programmet; Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 20 där materialet kodades om och analyserades.  

2.6 Bortfall 

Till denna undersökning kontaktades rektorer eller annan person i skolledning från 97 

gymnasieskolor. Av dessa var det 27 skolor som tackade ja till att delta och från dessa skolor 

var det 106 lärare som valde att svara på enkäten. Detta anses som ett stort bortfall, både av de 

skolor som inte valde att delta och de lärare som hade möjligheten att delta, men inte gjorde 

det.  
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Bortfallet har nedan granskats för att se om det kan fanns någon skillnad mellan bortfallet och 

deltagarna som kunde snedvida enkätundersökningens resultat.  Tänkbara orsaker till 

bortfallet har även diskuterats. 

2.6.1 Bortfall hos skolorna 

Det första som granskades var om de skolor som tackade ja skilde sig från de som tackade nej 

eller inte svarade. För att göra detta har information om de enskilda skolorna inhämtats från 

Skolblad, information om respektive skola som Skolverket har samlat (Skolverket, 2015c). 

Det bör noteras att trots att det enligt Stockholms stads hemsida finns 97 skolor kommer 

endast 95 skolor finns med i dessa analyser. Detta beror på att Stockholms stads information 

och Skolverket inte alltid stämmer överrens. De skolor som inte stämde överens med båda 

listorna togs bort (Stockholms stad, 2015; Skolverket, 2015c). Dessa skolor hade ofta endast 

elever i tredje året och det bedömdes att de var på väg att stänga. Det togs även beslutet att 

olika skolenheter ska redovisas som en och samma skola
5
.  

 

För att undersöka bortfallet av skolorna och om det fanns några skillnader mellan de som 

deltog och de som tackade nej, kommer variablerna; huvudman, skolstorlek samt inriktning, 

att belysas.  

 

Tabell 2.1 : Frekvenstabell, Huvudman 

Deltar Frekvens Procent 

Nej Valid 

Fristående 48 70,6 

Kommunal 20 29,4 

Total 68 100,0 

Ja Valid 

Fristående 19 70,4 

Kommunal 8 29,6 

Total 27 100,0 

Källa: Statistik sammanställd från Skolverket (2015c) 

 

Skillnader mellan huvudmän visas i tabell 2.1. I denna frekvenstabell redovisas de skolor som 

deltog och de som inte deltog i enkäten separat. Vid en jämförelse mellan procentenheterna 

för de fristående skolorna som tackade nej med de som tackade ja, visades en mycket liten 

skillnad, 70,6 respektive 70,4. Även för kommunala skolor var det ingen relevant skillnad 

mellan de som skolor som deltog och de som inte gjorde det. Detta tolkas som att huvudman 

inte var en avgörande faktor för bortfallet.  

 

Tabell 2.2 visar att den största skillnaden när det kommer till skolstorlek, är för små skolor. 

Dessa utgör en mycket mindre andel för de som svarade ja (44,4 procent) medan denna andel 

är nästa 20 procent högre för de som inte deltog. 

                                                 
5
 Från och med läsåret 2012/2013, redovisas olika avdelningar på stora gymnasieskolor enskilt (Ekonomifakta, 

2015b) 
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Tabell 2.2 : Frekvenstabell, Skolstorlek 

Deltar Frekvens Procent 

Nej Valid 

<300 42 61,8 

300-599 12 17,6 

>599 14 20,6 

Total 68 100,0 

Ja 

Valid 

<300 12 44,4 

300-599 7 25,9 

>599 7 25,9 

Total 26 96,3 

Saknas System 1 3,7 

Total 27 100,0 

Källa: Statistik sammanställd från Skolverket (2015c) 

 

Andelen för mellanstora och stora skolor var dock större hos de skolor som tackade ja jämfört 

med de som avböjde. Detta skulle kunna förklaras med Wikströms teori om att små skolor är 

frikostigare med betygen och dessa skolors rektorer skulle då medvetet ha valt att inte vara 

med i en undersökning om betygsinflation. Dock så nämnde Wikström att detta fenomen inte 

förekom i storstäderna, vilket motsäger att detta skulle förklara det stora bortfallet av små 

skolor, då det är en stor stad som utgör undersökningsområdet.  

 

Tabell 2.3 : Frekvenstabell, Skolstorlek 

Ja:1/Nej:0/Ej svarat: Frekvens Procent 

Nej Valid 

<300 17 51,5 

300-599 8 24,2 

600- 8 24,2 

Total 33 100,0 

Ja 

Valid 

<300 12 44,4 

300-599 7 25,9 

600- 7 25,9 

Total 26 96,3 

Missing System 1 3,7 

Total 27 100,0 

Ej svarat Valid 

<300 25 71,4 

300-599 4 11,4 

600- 6 17,1 

Total 35 100,0 

Källa: Statistik sammanställd från Skolverket (2015c) 

 

En troligare förklaring hittas i tabell 2.3. Av de som inte har svarat så utgör små skolor över 

70 procent. Dessa skolor har varit svårare att nå, då bland annat hemsidor eller annan 
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kontaktinformation för flera skolor inte har fungerat. I tabell 2.3 är de procentuella 

skillnaderna mellan ja och nej sidan mindre än i tabell 2.2. 

 

Tabell 2.4 : Frekvenstabell, Inriktning 

Deltar Frekvens Procent 

Nej Valid 

Yrkesförberedande 11 16,2 

Högskolsförberedande 41 60,3 

Båda 16 23,5 

Total 68 100,0 

Ja Valid 

Yrkesförberedande 7 25,9 

Högskolsförberedande 13 48,1 

Båda 7 25,9 

Total 27 100,0 

Källa: Statistik sammanställd från Skolverket (2015c) 

 

Som visas i tabellen 2.4 fanns det dock en skillnad mellan olika inriktningar. Det var en större 

andel yrkesförberedande skolor som tackade ja än de som avböjde, 25,9 respektive 16,2 

procent. Av de högskoleförberedande skolorna utgör de skolor som deltog en mindre andel 

(48,1 procent), än bland de som tackade nej (60,3 procent). Hos de skolor som har båda 

inriktningarna var dock skillnaderna små mellan deltagarna och de som inte deltog. En möjlig 

förklaring till att högskoleförberedande i högre grad tackade nej, skulle kunna ligga i linje 

med fenomenet att högskoleförberedande skolor har en högre inflation än yrkesförberedande 

skolor, och dessa skolor skulle då medvetet ha valt att inte delta. Detta är endast spekulation, 

då det här inte går att kontrolera om så är fallet, men det kan tänkas vara en möjlig förklaring.  

2.6.2 Bortfall hos lärarna 

Vid en bortfallsanalys jämförs proportioner bland deltagarna mot andelarna i hela 

populationen, för exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå eller dylik demografisk statistik 

(Esaiasson et al. 2009). Sådan statistik har dock inte uppsatsförfattaren tillgång till, vilket gör 

att det inte går att undersöka skillnaden mellan deltagarna och bortfallet. Istället diskuteras 

kort varför bortfallet blev så stort. 

 

Det stora bortfallet antas främst bero på de vanligaste svar som lämnades av de skolor som 

inte valde att delta i undersökningen. De anledningar som angavs var att lärarna hade mycket 

att göra eller att de ständigt får undersöknings- eller utverderingsförfrågningar och att de 

därför valde att hoppa över denna. Detta nämndes även för flera skolor som tackade ja och 

som ursäktade i förväg att det troligtvis inte skulle vara många lärare som valde att delta. Att 

lärarna känner att de inte har tid eller är trötta på att fylla i blanketter, kan förklara varför de 

valde att inte delta i en frivillig studie på kandidatnivå. De som ändå valde att delta tros ha 

gjort det på grund av att de var intresserade av ämnet betygsinflation. 
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2.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (u.å.) har tagit fram etiska riktlinjer som forskare inom humanistisk-

samhällsvetenskapliga fält beds följa i sina studier, för att skydda de individer som deltar eller 

påverkas av undersökningen. Detta individskyddskrav har bearbetats till fyra principer som 

samhällsforskare bör hålla sig till för att efterforskningen ska betraktas som etisk. Dessa fyra 

principer är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera dem som är berörda av studien om 

dess syfte. I denna uppsats följdes denna princip genom att syftet klargjordes vid första 

kontakt. I den e-post som skickades till alla skolor, med en förfrågan om de kunde delta, 

förklarades tydligt att syftet med undersökningen var att granska betygsinflation i 

gymnasieskolan. Även deltagarna informerades om undersökningens syfte när de först 

kontaktades, antingen direkt av uppsatsförfattaren eller av en kontaktperson på skolan. 

Uppsatsens syfte upprepades även i enkätens inledande text.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har självbestämmanderätt om de vill delta i 

undersökningen eller inte. I denna uppsats följdes detta krav genom att tydligt påpeka, vid 

flera tillfällen, till både skolorna och lärarna, att enkäten var frivillig att utföra.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter om deltagarna ska ges största möjliga 

konfidentialitet och ska vara förvarade så att inga obehöriga ska kunna ta del av dem. Denna 

princip följdes i denna uppsats genom att alla deltagare var helt anonyma i 

enkätundersökningen. De enda personliga uppgifter som frågades efter var kön och när de 

senast bytte arbetsplats. Det frågades inte ens efter namnet på den skola de arbetade på. Detta 

gjordes för att deltagarna skulle känna sig säkra om att inga av deras personliga uppgifter 

skulle publiceras, men även för att inga av deras svar skulle kunna komma tillbaka till 

arbetsgivarna. Svarsmaterialet har även inte varit tillgängligt för någon annan än 

uppsatsförfattaren och kommer inte att spridas vidare. 

 

Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter om enskilda personer 

som samlas in får endast användas i forskningsändamål. Denna princip följs då alla uppgifter 

som är insamlade kommer endast användas i denna uppsats och kommer inte att spridas till 

utomstående.  

2.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Hög reliabilitet är detsamma som frånvaron av osystematiska mätfel. Med osystematiska 

mätfel menas främst de slarvfel som görs i datainsamlingen eller databearbetningen som 

påverkar resultatet. Reliabiliteten är hög om två olika undersökningar som använder samma 

mätinstrument kommer fram till liknande slutsatser (Esaiasson, et.al 2009). I denna 

undersökning har de osystematiska mätfelen försökts undvikas genom att alla steg i 

datainsamlingen och databearbetningen kontrollerades ett flertal gånger. Det är dock svårt att i 



23 

 

efterhand bedöma om slarvfel har skett vid exempelvis omkodningen av datamaterialet. Om 

så är fallet har det sänkt undersökningens reliabilitet. Datainsamlingen skedde elektroniskt 

och flera osystematiska mätfel kan ha undvikits, då manuell inmatning kan leda till att slarv- 

och slumpmässiga fel uppstår.  

 

Osystematiska mätfel kan även uppkomma när enkätfrågor innehåller tolkningsutrymme 

(Teorell & Svensson, 2007). Ett exempel på detta i denna undersökning, var att lärarna 

behövde bedöma hur mycket en mekanism, så som belöningssystem, har påverkat deras 

betygsättning på skalan 1 till 5. Den grad av påverkan en respondent bedömer som en tvåa, 

kanske en annan anger en trea för. Detta kan ha lett till sänkt reliabilitet.  

 

Hög validitet brukar definieras som frånvaron av systematiska mätfel. Graden av systematiska 

mätfel bestäms av hur väl de teoretiska definitionerna överensstämmer med de operationella 

indikatorerna, En annan definition på validitet är om studien mäter det den är avsedd att mäta 

(Esaiasson, et.al 2009).  

 

Frågorna som rörde huvudfenomenen, det vill säga huvudman, skolstorlek och inriktning 

anses inte skilja sig emot de teoretiska definitionerna, då exempelvis teoretiska definitionen 

för huvudman är om skolan står i kommunal eller fristående regi, vilket frågades. Frågorna 

om huvudman, skolstorlek och inriktning skulle dock användas för att undersöka om det finns 

skillnader mellan dessa variabler och där uppstod det ett problem. På det sätt som frågorna om 

mekanismerna var utformade kan respondenterna ha svarat med deras tidigare arbetsplats i 

tanken, och inte deras nuvarande skola. Om exempelvis en friskolelärare svarar ja på frågan 

om belöningssystem med tanken att hens tidigare kommunala skola hade ett belöningssystem, 

men inte hens nuvarande arbetsplats, uppstår det ett systematisk mätfel. Detta kunde ha 

undvikits om fler frågor ställdes för att utreda vilken typ av skola respondenterna hade 

upplevt mekanismen på, men detta skulle ha gjort enkäten för omfattande, vilket skulle ha 

dragit ner deltagarantalet. Detta är något som kan ha sänkt undersökningen validitet då det 

inte går säkerhetsställa att resultaten inte har snedvridits av detta systematiska mätfel.  

 

I denna uppsats var betygsinflation som skulle undersökas och teoretiska definitionen för 

betygsinflation är: relationen mellan betygsutvecklingen och elevernas faktiska 

kunskapsutveckling där lärarnas genomsnittliga krav för ett visst betygssteg sjunker över tid 

(Skolverket, 2012a, s. 1). De operationella indikatorerna för betygsinflation som användes var 

dock tre mekanismer som påverkar lärares betygsättning; belöningssystem, påtryckningar från 

föräldrar samt marknadsföring, vilket inte alls överensstämmer med den teoretiska 

definitionen och det skulle innebära stora systematiska mätfel och låg validitet. Syftet var 

dock inte att mäta betygsinflationen utan endast att undersöka om det finns skillnader mellan 

olika skolor. Det tros att mekanismerna kan användas för att uppskatta skillnader i 

inflationsnivåer mellan olika typer av skolor. Det medges dock att det endast är en del av 

inflationen som har mätts och de slutsatser har dragits kan man vara kritisk till.    

 

Undersökningen har även ett generaliserbarhetsproblem. Då endast lärare från en kommun 

ingick i undersökningen, och när denna inte kan betraktas som ett representativt fall, tros inte 
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resultaten kunna generaliseras till hela populationen av alla Sveriges lärare. Det anses inte 

troligt att förhållandena för lärare och skolor i Stockholms stad kan tänkas vara detsamma 

som i exempelvis Vilhelmina kommun. Förutom skillnaden hos bakgrundsfaktorer, så som 

elevers etnicitet, föräldrars utbildningsnivå eller inkomst, antas konkurrensen mellan skolorna 

vara annorlunda i en storstad jämfört med en liten kommun. Detta gör att resultatet troligtvis 

inte går att generalisera till hela Sverige. Däremot anses generaliserbarheten vara högre om 

endast storstäder betraktas. Situationen tros vara liknande i städer som Malmö och Göteborg, 

men även i de kringliggande kommunerna runt storstäder i de fall där samverkansavtal råder. 

Då alla elever i hela samverkansområdet får ansöka till alla skolor i området, är det lika stor 

konkurrens för skolorna ute i förorterna som i storstäderna. Då en stor del av Sveriges 

befolkning bor i och kring storstäder, anses det som att resultaten kan generaliseras till en 

relativt stor del av population.  
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3. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs resultaten av de statistiska analyser som utfördes på de oberoende 

variablerna huvudman, skolstorlek samt inriktning. Resultaten för de olika variablerna har 

nedan redovisats och analyserats enskilt. För varje avsnitt har först svarsfrekvenserna från 

enbart variabeln beskrivits och sedan har skillnader mellan de olika variabelvärdena granskats 

genom att kontrolleras mot mekanismerna: betygsinflation, påtryckningar av föräldrar samt 

marknadsföring.  

3.1 Huvudman 

Av alla 106 respondenter arbetade 67 lärare på en fristående skola och 39 lärare på en 

kommunal skola. I termer av andelar jobbar 63,2 procent på fristående skolor och 36,8 

procent på kommunala skolor.  

3.1.1 Belöningssystem  

Det var endast fem respondenter som angav att de har varit med om någon form av 

belöningssystem. Trots den låga frekvensen går det att avläsa skillnader mellan förväntade 

och observerade värden för huvudman i tabell 3.1.  

 

Tabell 3.1 : Korstabell, Huvudman-Belöningssystem 

 Huvudman Total 

Fristående Kommunal 

Belöningssystem 

Nej 
Observerad 66 34 100 

Förväntad 63,8 36,2 100,0 

Ja 
Observerad 1 4 5 

Förväntad 3,2 1,8 5,0 

Total 
Observerad 67 38 105 

Förväntad 67,0 38,0 105,0 

 

Det observerade värdet för de kommunalanställda som svarade ja var högre än det förväntade 

värdet medan det observerade värdet för friskoleanställda var lägre än det förväntade. Detta 

betyder att en större andel kommunala lärare har erfarit ett belöningssystem än vad 

friskolelärare gjort. 

 

Fishers exakta test visade att skillnaden i belöningssystem mellan huvudmän som uppvisades 

i tabell 3.1 inte är statistisk signifikant med en signifikansnivå på fem procent, men det var 

nära då p-värde blev 5,6 procent. Då resultatet var nära statistisk signifikans anses det att 

skillnader i belöningssystem mellan kommunala och fristående skolor kan hittas i Stockholms 

stad. 

 

Tabell 3.2 visar responsen från kommunala respektive fristående lärare på frågan om hur 

mycket belöningssystemet har påverkat deras betygssättning (följdfråga intervall 1). Som 
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tabellen visar har både en fristående och en kommunal lärare angivit att belöningssystem inte 

har påverkat dem alls. Däremot har 3 kommunala lärare svarat att belöningssystem har 

påverkat dem lite till mycket medan inga fristående lärare angivit detta. Detta resultat avviker 

från de förväntade värdena.  

 

Tabell 3.2 : Korstabell, Huvudman-Belöningssystem – Följdfråga intervall1 

 Huvudman Total 

Fristående Kommunal 

Belöningssystem  

1 
Observerad 1 1 2 

Förväntad ,4 1,6 2,0 

2-4 
Observerad 0 3 3 

Förväntad ,6 2,4 3,0 

Total 
Observerad 1 4 5 

Förväntad 1,0 4,0 5,0 

 

 

Fishers exakta test gav ett p-värde på 40 procent, vilket är långt ifrån statistiskt signifikant 

men kan ändå ge en indikation på att kommunala lärare påverkas i en högre grad av 

belöningssystem jämfört med fristående lärare. Denna slutsats är långt ifrån säker då 

svarsfrekvenserna är för låga och det är kan vara troligt att en undersökning med fler 

respondenter skulle ge annat utfall.  

 

Resultatet på Fishers exakta test, för följdfråga intervall 2, var ett p-värde på 100 procent, det 

vill säga det fanns inga statistiska skillnader mellan kommunala och fristående lärare rörande 

frågan om de har påverkats inget till lite eller mellan till mycket av belöningssystem. 

3.1.2 Påtryckningar från föräldrar 

Tabell 3.3 visar att lärare på kommunala skolor till större andel har känt av tryck 

från föräldrar att ge deras barn högre betyg, jämfört med lärare på fristående skolor. 

 

Tabell 3.3 : Korstabell, Huvudman-Påtryckningar från föräldrar 

 Huvudman Total 

Fristående Kommunal 

Påtryckningar från föräldrar 

Nej 
Observerad 33 15 48 

Förväntad 30,5 17,5 48,0 

Ja 
Observerad 33 23 56 

Förväntad 35,5 20,5 56,0 

Total 
Observerad 66 38 104 

Förväntad 66,0 38,0 104,0 
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Skillnaderna mellan förväntade och observerade värden tycks inte vara stora, men andelen 

som känt av påtryckningar från föräldrar är ändå tydligt högre för kommunala lärare än för 

friskolelärare. Det 𝜒2-test som gjordes visar dock att denna skillnad inte är statistiskt 

signifikant (p-värde = 30 procent).  

 

Tabell 3.4 : Korstabell, Huvudman-Påtryckningar från föräldrar – Följdfråga 

intervall 1 

 Huvudman Total 

Fristående Kommunal 

Påtryckningar från föräldrar  

1 
Observerad 23 13 36 

Förväntad 21,3 14,7 36,0 

2-4 
Observerad 9 9 18 

Förväntad 10,7 7,3 18,0 

Total 
Observerad 32 22 54 

Förväntad 32,0 22,0 54,0 

 

Tabell 3.4 redovisar svarsfrekvensen för de respondenter som inte alls har påverkats och se 

som har påverkats av påtryckningar från föräldrar, för fristående respektive kommunala 

lärare. Det är fler friskolelärare än förväntat som angett att betygssättningen inte alls har 

påverkats av påtryckningar från föräldrar medan det är fler kommunala lärare än förväntat 

som har blivit lite till mycket påverkade av denna mekanism. Ett 𝜒2-test visar dock att denna 

skillnad inte är statistisk signifikant (p-värde = 32,7 procent).  

 

Skillnaden mellan huvudmän i frekvenserna för följdfråga intervall 2, gav med Fishers exakta 

test ett p-värde på 100 procent. Detta tolkas som att det inte finns några skillnader mellan 

kommunala och friskolelärare i om de påverkas inget till lite eller mellan till mycket av 

påtryckningar från föräldrar.  

3.1.3 Marknadsföring 

Skillnaden mellan fristående och kommunala lärare är liten i om de har känt att de borde eller 

har blivit ombedda att sätta höga betyg på grund av marknadsföring (se Tabell 3.5). 

 

Tabell 3.5 : Korstabell, Huvudman-Marknadsföring 

 Huvudman Total 

Fristående Kommunal 

Marknadsföring 

Nej 
Observerad 52 28 80 

Förväntad 51,3 28,7 80,0 

Ja 
Observerad 14 9 23 

Förväntad 14,7 8,3 23,0 

Total 
Observerad 66 37 103 

Förväntad 66,0 37,0 103,0 
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Differensen mellan förväntade och observerade värden kan anses vara liten. Dock kan nämnas 

att de observerade frekvenserna för de som avgav ja var något högre för kommunala lärare. 

Ett 𝜒2-test bekräftade att dessa skillnader inte är statistiskt signifikanta då p-värdet blev 71,6 

procent.  

 

Tabell 3.6 : Korstabell, Huvudman-Marknadsföring – Följdfråga intervall1 

 Huvudman Total 

Fristående Kommunal 

Marknadsföring 

1 
Observerad 7 3 10 

Förväntad 6,1 3,9 10,0 

2-5 
Observerad 7 6 13 

Förväntad 7,9 5,1 13,0 

Total 
Observerad 14 9 23 

Förväntad 14,0 9,0 23,0 

 

På följdfrågan intervall 1, om marknadsföringen har påverkat lärarnas betygsättning eller inte, 

syns små skillnader mellan fristående och kommunala lärare (se tabell 3.6). Något fler 

friskolelärare än den förväntade frekvensen angav att de inte alls har påverkats av 

marknadsföring, medan en högre observerad frekvens kommunala lärare säger att 

marknadsföringen har påverkat dem lite till helt. Fishers exakta test gav dock ett p-värde på 

66,9 procent, så denna skillnad anses inte vara stor.  

 

Tabell 3.7: Korstabell, Huvudman-Marknadsföring – Följdfråga intervall 2 

 Huvudman Total 

Fristående Kommunal 

Marknadsföring 

1-2 
Observerad 8 7 15 

Förväntad 9,1 5,9 15,0 

3-5 
Observerad 6 2 8 

Förväntad 4,9 3,1 8,0 

Total 
Observerad 14 9 23 

Förväntad 14,0 9,0 23,0 

 

Tabell 3.7 visar skillnaden i de som påverkades inget till lite och de som påverkades medel till 

helt av marknadsföring, uppdelat per huvudman. I denna tabell syns att den observerade 

frekvensen för de som angav 3 till 5 var högre än de förväntade, hos de fristående lärarna, 

medan frekvensen för de kommunala lärarna är högre för svar 1 till 2. Detta tolkas som att det 

är friskolelärare påverkas till en högre grad av skolans marknadsföring jämfört med 

kommunala lärare. Fishers exakta test kom dock fram till ett p-värde på 40 procent, vilket gör 

att dessa skillnader inte är statistiskt signifikanta.   
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3.1.4 Slutsats om huvudman 

Bland resultaten som presenteras ovan var det endast ett som var nära statistisk signifikans, 

nämligen skillnaden mellan huvudmän för belöningssystem, då en större andel kommunala 

lärare hade erfarit belöningssystem, jämfört med friskolelärare. Dock följde nästan alla 

resultat en trend att lärare på kommunala skolor var dem som till en större andel hade upplevt 

mekanismerna och blivit påverkade av dem. Det enda resultatet som gick emot denna trend 

var följdfrågan intervall 2 om marknadsföring, då friskolelärare till en högre grad hade 

påverkats av mekanismen. Då trenden ändå visar på att kommunala lärare var dem som till en 

större andel hade upplevt mekanismerna och blivit påverkade av dem dras slutsatsen att 

kommunala skolor har en högre betygsinflation.  

3.2 Skolstorlek 

Fördelningen av lärare mellan olika skolstorlekar redovisas i tabell 3.8. Som visas i tabellen 

så arbetade flest lärare på små skolor, därefter stora skolor och den lägsta frekvensen hade 

mellanstora skolor.  

 

Tabell 3.8 : Frekvenstabell, Skolstorlek  

 Frekvens Procent 

Valid 

<300 42 39,6 

300-599 25 23,6 

>599 39 36,8 

Total 106 100,0 

 

I de fall då frekvenserna är för små för 𝜒2-metoden, har Fishers exakta test använts för att 

undersöka statistisk signifikans. I SPSS kräver Fishers exakta test att variablerna är bivariata. 

I de fall när det är nödvändigt har därför intervallen för skolstorlek gjorts om ytterligare så att 

de endast har två variabelvärden. Då kommer intervallen under 300 elever, 300 och fler elever 

respektive under 600 och 600 och fler elever, att användas.  

3.2.1 Belöningssystem 

På grund av endast ett fåtal respondenter hade angivit att de upplevt ett belöningssystem 

behövdes de omkodade, bivariata variablerna av skolstorlek användas för att undersöka om 

skillnaderna var statistiskt signifikanta.  

 

I tabell 3.9 har respondenterna delats upp mellan de som arbetar på skolor som har färre än 

300 elever och de som har fler. I denna tabell kan det utläsas att alla lärare som angav att de 

har varit med om belöningssystem arbetade på skolor som har 300 eller fler elever. Denna 

skillnad gav med Fishers exakta test ett p-värde på 8,2 procent. Detta är inte under en 

signifikansnivå på fem procent, men det betraktas vara nära. Det kan anses troligt att även i en 

större population, exempelvis alla lärare i Stockholm, skulle en större andel hos de som jobbar 



30 

 

på skolor med över 300 elever ha erfarit belöningssystem jämfört med dem som arbetar på 

små skolor.  

 

Tabell 3.9 : Korstabell, Skolstorlek-Belöningssystem  

 Skolstorlek - Under 300 Total 

<300 300- 

Belöningssystem 

Nej 
Observerad 42 58 100 

Förväntad 40,0 60,0 100,0 

Ja 
Observerad 0 5 5 

Förväntad 2,0 3,0 5,0 

Total 
Observerad 42 63 105 

Förväntad 42,0 63,0 105,0 

 

I tabell 3.10 har respondenterna delats upp mellan de som arbetar på skolor med färre än 600 

elever och de som jobbar på skolor med 600 eller fler elever. Även med dessa intervall hittas 

skillnader mellan de som svarade ja. Där är det färre än den förväntade frekvensen som 

arbetar på skolor med färre än 600 elever medan den observerade frekvensen är högre än den 

förväntade för de som arbetar på skolor med 600 eller fler elever. Fishers exakta test gav att 

skillnaden mellan skolstorlekar inte var signifikant (p-värde = 35 procent).   

 

Tabell 3.10 : Korstabell, Skolstorlek-Belöningssystem 

 Skolstorlek - Över 600 Total 

<600 600- 

Belöningssystem 

Nej 
Observerad 65 35 100 

Förväntad 63,8 36,2 100,0 

Ja 
Observerad 2 3 5 

Förväntad 3,2 1,8 5,0 

Total 
Observerad 67 38 105 

Förväntad 67,0 38,0 105,0 

 

Det ansågs inte finnas några statistiska skillnader mellan skolstorlek i följdfråga intervall 1 

och 2, då Fishers exakta test gav p-värden på 100 procent. 

3.2.2 Påtryckningar från föräldrar 

Som visas i tabell 3.11 finns det inga större skillnader mellan förväntade och observerade 

värden för de olika skolstorlekarna. Det som syns är att lärare på stora skolor har en något 

högre frekvens än förväntat för de som svarade ja, medan det motsatta gäller för lärare på små 

skolor. Skillnaden mellan de som svarade ja eller nej för lärare på medelstora skolor anses 

inta vara av betydelse. Dessa differenser gav ingen statistisk signifikans med 𝜒2-test (p-värde 

= 77,8 procent).  
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Tabell 3.11 : Korstabell, Skolstorlek-Påtryckningar från föräldrar 

 Skolstorlek Total 

<300 300-599 >599 

Påtryckningar från föräldrar 

Nej 
Observerad 21 11 16 48 

Förväntad 19,4 11,1 17,5 48,0 

Ja 
Observerad 21 13 22 56 

Förväntad 22,6 12,9 20,5 56,0 

Total 
Observerad 42 24 38 104 

Förväntad 42,0 24,0 38,0 104,0 

 

Tabell 3.12 visar hur respondenterna har svarat på följdfrågan till påtryckningar från föräldrar 

uppdelat i skolstorlekar. Det syns att den observerade frekvensen var högre än den förväntade 

hos de lärare som arbetar på små skolor och angav att påtryckningar inte alls har påverkat 

deras betygsättning. För de som arbetar på stora skolor var den observerade frekvensen högre 

än den förväntade för de som angav att de hade påverkats av påtryckningar från föräldrar. För 

lärare på mellanstora skolor är de något fler än förväntat som angav att de hade påverkats av 

mekanismen. Dessa differenser gav ett p-värde på 5,7 procent. Detta anses vara mycket nära 

en signifikansnivå på 5 procent och det bedöms att detta resultat inte kan bortses ifrån. Det 

tolkas som att lärare på stora skolor och till viss del mellanstora skolor, påverkas till en större 

andel av påtryckningar av föräldrar, medan lärare på små skolor till en större andel inte alls 

påverkas.     

 

Tabell 3.12 : Korstabell, Skolstorlek-Påtryckningar från föräldrar – Följdfråga intervall 1 

 Skolstorlek Total 

<300 300-599 >599 

Påtryckningar från föräldrar  

1 
Observerad 18 7 11 36 

Förväntad 14,0 8,0 14,0 36,0 

2-4 
Observerad 3 5 10 18 

Förväntad 7,0 4,0 7,0 18,0 

Total 
Observerad 21 12 21 54 

Förväntad 21,0 12,0 21,0 54,0 

 

Då kraven för ett 𝜒2-test inte kunde uppnås när de andra intervallen för följdfrågan skulle 

granskas, valdes att granska svaren för intervallen 1-2 och 3-4 först med uppdelningen små 

skolor och de skolor som har 300 eller fler elever och sedan med fördelningen mellan skolor 

med färre än 600 elever och stora skolor.  

 

I tabell 3.13 syns att de observerade frekvenserna är högre än de förväntade för lärare på 

skolor med 300 eller fler elever som svarade att de har påverkats medel till mycket av 

påtryckningar av föräldrar. Det motsatta gäller för lärare på små skolor. Denna skillnad gav 

med Fishers exakta test ett p-värde på 22,7 procent. Detta värde är inte signifikant, men anses 

vara tillräckligt låg för att vara intressant. Med en viss försiktighet kan detta resultat tolkas 
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som att lärare på skolor på skolor med 300 och fler elever har påverkats mer av påtryckningar 

från föräldrar jämfört med lärare på små skolor.  

 

Tabell 3.13: Korstabell, Skolstorlek-Påtryckningar från föräldrar – Följdfråga intervall 2a 

 Skolstorlek - Under 300 Total 

<300 300- 

Påtryckningar från föräldrar  

1-2 
Observerad 20 27 47 

Förväntad 18,3 28,7 47,0 

3-4 
Observerad 1 6 7 

Förväntad 2,7 4,3 7,0 

Total 
Observerad 21 33 54 

Förväntad 21,0 33,0 54,0 

 

Tabell 3.14 visar att det är lärare på skolor med färre än 600 elever vars observerade 

frekvenser är något högre än de förväntade, för svarsalternativen 3 och 4. För lärare på stora 

skolor är de något lägre. Denna skillnad gav med Fishers exakta test ett p-värde på 69,3 

procent och är inte statistiskt signifikant. Om resultaten från denna tabell analyseras med de 

från tabell 4.33 inses det att lärare på de mellanstora skolorna till en större andel påverkas 

medel till mycket av påtryckningar från föräldrar, i motsats till lärare på andra skolstorlekar. 

Detta resultat är dock inte statistiskt signifikant.  

 

Tabell 3.14 : Korstabell, Skolstorlek-Påtryckningar från föräldrar – Följdfråga intervall 2b 

 Skolstorlek - Över 600 Total 

<600 600- 

Påtryckningar från föräldrar  

1-2 
Observerad 28 19 47 

Förväntad 28,7 18,3 47,0 

3-4 
Observerad 5 2 7 

Förväntad 4,3 2,7 7,0 

Total 
Observerad 33 21 54 

Förväntad 33,0 21,0 54,0 

3.2.3 Marknadsföring 

I tabell 3.15 visas skillnaden i marknadsföring mellan olika skolstorlekar. Det går att se att för 

de som angav ja är de observerade frekvenserna högre för mellanstora skolor och till viss del 

även för stora skolor jämfört med de förväntade frekvenserna. För de lärare som arbetar på 

små skolor var det fler än förväntat som angav nej. Ett 𝜒2-test gav dessa skillnader ett p-värde 

på 5,2 procent. Detta resultat anses vara tillräckligt nära en signifikansnivå på 5 procent för att 

inte kunna bortses ifrån. Detta tolkas som att det är en statisk skillnad i marknadsföring 

mellan skolstorlekar. Lärare på mellanstora och till vis del även stora skolor har till en större 

andel känt eller blivit ombedda att sätta höga betyg i marknadsföringssyfte.  
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Tabell 3.15 : Korstabell, Skolstorlek-Marknadsföring 

 Skolstorlek Total 

<300 300-599 >599 

Marknadsföring 

Nej 
Observerad 37 15 28 80 

Förväntad 32,6 18,6 28,7 80,0 

Ja 
Observerad 5 9 9 23 

Förväntad 9,4 5,4 8,3 23,0 

Total 
Observerad 42 24 37 103 

Förväntad 42,0 24,0 37,0 103,0 

 

Vid analys av följdfrågan till marknadsföring kunde inte 𝜒2-test användas för att bestämma 

signifikans. Då utfördes Fishers exakta test med skolstorleken uppdelat ytterligare, men ingen 

av testerna gav ett p-värde nära en signifikansnivå på 5 procent. På grund av frånvaron av 

signifikans valdes det att här redovisa följdfrågan enbart med kategorierna små, mellanstora 

och stora skolor, för att ändå visa på de skillnader mellan storlekarna som fanns i materialet.  

 

Tabell 3.16 : Korstabell, Skolstorlek-Marknadsföring – Följdfråga intervall 1 

 Skolstorlek  Total 

<300 300-599 >599 

Marknadsföring 

1 
Observerad 3 4 3 10 

Förväntad 2,2 3,9 3,9 10,0 

2-5 
Observerad 2 5 6 13 

Förväntad 2,8 5,1 5,1 13,0 

Total 
Observerad 5 9 9 23 

Förväntad 5,0 9,0 9,0 23,0 

 

Tabell 3.16 visar att de observerade frekvenserna är högre än de förväntade för lärare på stora 

skolor för de respondenter som angav att marknadsföringen har påverkat deras betygsättning. 

För lärare på små skolor var det observerade värdet högre än det förväntade, hos de lärare som 

angav att marknadsföringen inte alls har påverkat dem.  

 

Tabell 3.17 : Korstabell, Skolstorlek-Marknadsföring – Följdfråga intervall 2 

 Skolstorlek  Total 

<300 300-599 >599 

Marknadsföring - Påverkat - 

Omgjord 

1-2 
Observerad 4 5 6 15 

Förväntad 3,3 5,9 5,9 15,0 

3-5 
Observerad 1 4 3 8 

Förväntad 1,7 3,1 3,1 8,0 

Total 
Observerad 5 9 9 23 

Förväntad 5,0 9,0 9,0 23,0 
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I tabell 3.17 går det att se att bland de som angav 3 till 5 finns högre observerade än 

förväntade frekvenser för lärare på mellanstora skolor och lägre för små skolor.  

3.2.4 Slutsatser om skolstorlek 

Av de resultat som redovisas ovan var det inga som var signifikanta med en signifikansnivå 

på 5 procent, med det var två som ansåg vara mycket nära. Dessa var att lärare på stora och 

till viss del mellanstora skolor har till en högre andel påverkats av påtryckningar av föräldrar. 

En större andel lärare på mellanstora och till viss del stora skolor har även upplevt att de 

borde eller har blivit ombedda att sätta högre betyg i marknadsföringssyfte. Det var även 

endast lärare på skolor med 300 eller fler elever som hade erfarit någon form av 

belöningssystem. I de fall där resultatet var nära en signifikansnivå på 5 procent, var det dock 

lärare från stora och mellanstora skolor som till en större andel hade upplevt mekanismerna 

och blivit påverkade av dem. Den slutsats som dras av detta är att mellan och stora skolor har 

en högre betygsinflation än små skolor.  

3.3 Inriktning 

Respondenternas svarsfrekvensfördelning mellan inriktningar kan utläsas från tabell 3.18. I 

tabellen visas att en majoritet av lärarna arbetar på högskoleförberedande skolor, medan lärare 

från yrkesförberedande skolor utgör 24,5 procent och lärare från skolor med båda inriktningar 

20,8 procent. Då det är skillnaden mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande som 

är av intresse kommer de respondenter som arbetade på båda skolorna i de flesta fall räknas 

bort. 

 

Tabell 3.18 : Frekvenstabell, Inriktning 

 Frekvens Procent 

Valid 

Yrkesförberedande 26 24,5 

Högskolsförberedande 58 54,7 

Både och 22 20,8 

Total 106 100,0 

3.3.1 Belöningssystem 

Tabell 3.19 visar observerade och förväntade värden för belöningssystem uppdelat i 

inriktning. Som går att utläsas så var det inga av de respondenter som angav att de har upplevt 

något belöningssystem som arbetade på yrkesförberedande skolor. Tre av respondenterna 

arbetade på högskoleförberedande skolor och två på skolor med båda inriktningarna och dessa 

observerade frekvenser är som väntat högre än de förväntade. Statistisk signifikans går inte att 

bestämma för denna tabell då 50 procent av de förväntade frekvenserna understiger fem och 

en av variablerna har tre variabelvärden. Det vill dock nämnas att när 𝜒2-metoden användes 

för endast variabelvärdena yrkes- och högskoleförberedande var resultatet inte signifikant 

(Fishers exakta test: p-värde = 54,8 procent). Det anses dock intressant att inga lärare från 
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yrkesförberedande inriktningar har upplevt denna mekanism, men det kan kanske bero på det 

låga antalet deltagare.  

 

Tabell 3.19 : Korstabell, Inriktning-Belöningssystem  

 Inriktning Total 

Yrkesförbereda

nde 

Högskolsförbere

dande 

Både och 

Belöningssystem 

Nej 
Observerad 26 54 20 100 

Förväntad 24,8 54,3 21,0 100,0 

Ja 
Observerad 0 3 2 5 

Förväntad 1,2 2,7 1,0 5,0 

Total 
Observerad 26 57 22 105 

Förväntad 26,0 57,0 22,0 105,0 

 

Tabell 3.20 visar att alla de respondenter som angav att belöningssystem inte alls har påverkat 

deras betygssättning arbetade på skolor med båda inriktningarna. Alla lärare som däremot 

angav att belöningssystem har påverkat deras betygsbedömning arbetade på skolor med 

högskoleförberedande inriktning. Dessa skillnader gav med Fishers exakta test ett p-värde på 

10 procent. Detta resultat är inte statistiskt signifikant med en signifikansnivå på 5 procent, 

men det anses ändå vara betydande. Det tolkas försiktigt att det är en skillnad i 

belöningssystemets påverkan mellan inriktningar. Lärare som arbetar på skolor med båda 

inriktningarna påverkas till större del inte alls av belöningssystem medan lärare på 

högskoleförberedande skolor påverkas till en större andel från lite till mycket av 

belöningssystem.  

 

Tabell 3.20 : Korstabell, Inriktning-Belöningssystem – Följdfråga intervall 1 

 Inriktning Total 

Högskols 

förberedande 

Både och 

Belöningssystem 

1 
Observerad 0 2 2 

Förväntad 1,2 ,8 2,0 

2-4 
Observerad 3 0 3 

Förväntad 1,8 1,2 3,0 

Total 
Observerad 3 2 5 

Förväntad 3,0 2,0 5,0 

 

Det fanns inga statistiska skillnader i graden av påverkan av belöningssystem (följdfråga 

intervall 2), mellan inriktning, då Fishers exakta test ett p-värde på 100 procent. 
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3.3.2 Påtryckningar från föräldrar 

Tabell 3.21 visar observerade och förväntade värden för påtryckningar uppdelat i inriktning. 

Det går att se att för det som svarade ja, var de observerade frekvenseva högre än de 

förvändande för de lärare som arbetar på skolor med en högskoleförberedande inriktning. Av 

de som svarade nej så var det lärare på yrkesförberedande skolor som har en högre observerad 

frekvens än förväntade. 

 

Tabell 3.21 : Korstabell, Inriktning-Påtryckningar från föräldrar  

 Inriktning Total 

Yrkes 

förberedande 

Högskols 

förberedande 

Påtryckningar från föräldrar 

Nej 
Observerad 16 22 38 

Förväntad 11,9 26,1 38,0 

Ja 
Observerad 10 35 45 

Förväntad 14,1 30,9 45,0 

Total 
Observerad 26 57 83 

Förväntad 26,0 57,0 83,0 

 

Denna skillnad mellan inriktningarna gav med  𝜒2-test ett p-värde på 5,2 procent, vilket anses 

vara mycket nära statistisk signifikans. Detta resultat tolkas som att det finns en skillnad i 

påtryckningar från föräldrar mellan lärare från yrkesförberedande och högskoleförberedande 

skolor. Lärare från högskoleförberedande skolor har till en större andel upplevt påtryckningar 

från föräldrar, jämfört med lärare från yrkesförberedande skolor.    

 

Tabell 3.22 : Korstabell, Inriktning-Påtryckningar från föräldrar – Följdfråga intervall1 

 Inriktning Total 

Yrkes 

förberedande 

Högskols 

förberedande 

Påtryckningar från föräldrar  

1 
Observerad 7 21 28 

Förväntad 6,4 21,6 28,0 

2-4 
Observerad 3 13 16 

Förväntad 3,6 12,4 16,0 

Total 
Observerad 10 34 44 

Förväntad 10,0 34,0 44,0 

 

Tabell 3.22 visar svarsfrekvensen i följdfrågan för påtryckningar för föräldrar beroende på 

inriktning, intervall 1. Det går att utläsa att bland de som svarade med 2 till 4 är de 

observerade frekvenserna något högre än de förväntade för lärare som arbetar på skolor med 

högskolsförberedande inriktning. Det motsatta gäller för lärare på skolor med 

yrkesförberedande inriktning. Det är alltså en något högre andel lärare på yrkesförberedande 

skolor som inte alls påverkats av påtryckningar från föräldrar, medan det är något högre andel 
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lärare från högskolsförberedande skolor som har påverkats av denna mekanism.  Fishers 

exakta test för dessa differenser gav dock ett p-värde på 72,4 procent, vilket är inte är 

signifikant.  

 

Tabell 3.23 : Korstabell, Inriktning-Påtryckningar från föräldrar – Följdfråga intervall 2 

 Inriktning Total 

Yrkes 

förberedande 

Högskols 

förberedande 

Påtryckningar från föräldrar  

1-2 
Observerad 8 30 38 

Förväntad 8,6 29,4 38,0 

3-4 
Observerad 2 4 6 

Förväntad 1,4 4,6 6,0 

Total 
Observerad 10 34 44 

Förväntad 10,0 34,0 44,0 

 

Tabell 3.23 visar svarsfrekvensen i följdfrågan intervall 2, för påtryckningar för föräldrar 

beroende på inriktning. För de som angav 3 till 4 var de observerade frekvenserna något mer 

än de förväntade för lärare på yrkesförberedande skolor medan de för lärare på 

högskoleförberedande skolor, var något lägre. I materialet har alltså lärare från 

yrkesförberedande skolor påverkats i högre grad av påtryckningar från föräldrar, jämfört med 

lärare från skolor med högskoleförberedande inriktning.  Dessa skillnader gav dock endast ett 

p-värde på 60,6 procent med Fishers exakta test, vilket betyder att resultatet inte var 

signifikant.  

3.3.3 Marknadsföring 

I tabell 3.24 visas svarsfrekvensen för marknadsföring uppdelat i inriktning. Där är de 

observerade frekvenserna för de som svarade ja något högre än de förväntade hos lärare på 

skolor med högskoleförberedande inriktning och lägre för lärare på skolor med 

yrkesförberedande inriktning. Skillnaderna anses som små, och detta bekräftas då resultatet 

inte var statistiskt signifikant (𝜒2-test, p-värde = 72,5 procent).  

 

Tabell 3.24 : Korstabell, Inriktning-Marknadsföring 

 Inriktning Total 

Yrkes 

förberedande 

Högskols 

förberedande 

Marknadsföring 

Nej 
Observerad 21 44 65 

Förväntad 20,6 44,4 65,0 

Ja 
Observerad 5 12 17 

Förväntad 5,4 11,6 17,0 

Total 
Observerad 26 56 82 

Förväntad 26,0 56,0 82,0 
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Det anses inte finnas några statistiska skillnader mellan inriktning om lärarnas 

betygsbedömning har påverkats av marknadsföring eller inte, då Fishers exakta test gav ett p-

värde på 100 procent. 

 

Tabell 3.25. : Korstabell, Inriktning-Marknadsföring – Följdfråga intervall 2 

 Inriktning Total 

Yrkes 

förberedande 

Högskols 

förberedande 

Marknadsföring 

1-2 
Observerad 4 7 11 

Förväntad 3,2 7,8 11,0 

3-5 
Observerad 1 5 6 

Förväntad 1,8 4,2 6,0 

Total 
Observerad 5 12 17 

Förväntad 5,0 12,0 17,0 

 

Tabell 3.25 visar skillnaderna mellan de förväntade och observerade svarsfrekvenserna på 

följdfrågan till marknadsföring, intervall 2. Här är de observerade värdena lite högre än de 

förväntade för lärare på högskoleförberedande skolor bland de respondenter som svarade 3 till 

5. Det motsatta gäller för lärare på en yrkesförberedande skola. Detta resultat är dock inte 

statistiskt signifikant då Fishers exakta test gav ett p-värde på 60 procent.  

3.3.4 Slutsatser om inriktning 

För fenomenet inriktning var det endast ett resultat som nästan var signifikant då en högre 

andel lärare på högskoleförberedande skolor tros ha varit med om påtryckningar från 

föräldrar, jämfört med yrkesförberedande lärare. Även resultaten för belöningssystem anses 

anmärkningsvärda då inga lärare från yrkasförberedande skolor har varit med om 

mekanismen. Inga av de andra resultaten var nära en statistisk signifikans, men flertalet av 

dem indikerade dock att lärare från högskoleförberedande skolor har till en högre grad upplevt 

mekanismerna och blivit påverkade av dem. Trots ett undantag anses ändå trenden visa att 

lärare från högskoleförberedande skolor har till en större andel varit med om 

betygsinflationsmekanismerna och till en högre grad blivit påverkade av dem att sätta 

generösa betyg. Slutsatsen blir då att högskoleförberedande skolor har en högre 

betygsinflation än yrkesförberedande skolor.  
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4. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att genom en undersökning bland lärare granska 

betygsinflationen utifrån tre betygshöjandemekanismer; belöningssystem, påtryckningar från 

föräldrar samt marknadsföring, för att utreda om betygsinflationsnivån skiljer sig beroende på 

huvudman, skolstorlek eller inriktning. Ur detta formulerades en frågeställning. Är 

betygsinflationen högre beroende på huvudman, skolstorlek eller inriktning?  

 

För att undersöka frågeställningen utfördes en enkätundersökning bland gymnasielärare i 

Stockholmsstad som 106 lärare deltog i. De ställdes frågor om vilken huvudman de arbetade 

för, hur många elever som gick på deras skola och vilken inriktning deras skola hade. För att 

uppskatta skillnader i betygsinflationsnivån analyserades dessa svar mot vad respondenterna 

hade svarat på frågor om tre betygshöjande mekanismer: belöningssystem, påtryck från 

föräldrar samt marknadsföring.  

 

De slutsatser som försiktigt drogs var att kommunala skolor har högre betygsinflation än 

fristående skolor, att stora och mellanstora skolor har högre betygsinflation än små skolor och 

att högskoleförberedande skolor har högre betygsinflation än yrkesförberedande skolor.  

 

Uppsatsens slutsatser om att stora och mellanstora skolor samt högskoleförberedande skolor 

hade en högre nivå av betygsinflation, bekräftade den tidigare forsningen som har gjorts av 

främst Wikström (2005a; 2005b). Däremot att kommunala skolor ska ha högre betygsinflation 

än fristående skolor går emot forskning från Wikström och Wikström (2005) samt Vlachos 

(2010). Nedan kommer först de två slutsatser som följde den tidigare forskningen att 

diskuteras och därefter behandlas slutsatsen om huvudman.  

 

I Wikströms (2005a) forskning om skolstorleken påverkar betygssättningen, kommer hon 

fram till att små skolor har högre betygsinflation. Hon säger dock att detta inte stämmer i 

storstäderna, för där betygsätter små skolor snålare än andra storlekar. Då det endast var lärare 

i Stockholms stad som deltog, följer uppsatsens slutsats om att mellanstora och stora skolor 

har högre betygsinflation, Wikströms resultat. Wikström spekulerar inte varför små skolor i 

storstäder inte har en högre betygsinflation och detta kan endast spekuleras om i denna 

uppsats.  

 

En av de orsaker Wikström ger till varför mindre skolor har en högre inflation är att små 

skolor har fler högpresterande elever som pressar betygen (Wikström 2005b). Det kan tänkas 

att i storstäder är det istället mellanstora och stora skolor som vill locka till sig högpresterande 

elever och att detta skulle förklara varför lärare från dessa skolor till högre andel har erfarit 

marknadsföring, som visats i resultatet. Att högpresterande elever till större del väljer 

mellanstora och stora skolor i storstäder kanske även förklarar varför lärare på dessa skolor 

har påverkats mer av påtryckningar från föräldrar, då det kan tänkas att högpresterande elever 

kan ha föräldrar med en hög utbildningsnivå, som Skolverket menar är en av flera faktorer 

som kan bidra till ett ökat tryck från föräldrar (Skolverket, 2012a).  
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Att inriktning ville undersökas i denna uppsats var på grund av Wikströms (2005a) tankar om 

att elevers konkurrens mellan varandra för högskoleplatser skulle leda till betygsinflation. Då 

konkurrensen mellan elever tros leda till en högre betygsinflation kan det resoneras att 

högskoleförberedande skolor bör ha en högre betygsinflation jämfört med yrkesförberedande 

skolor, på grund av att det är elever från högskoleförberedande program som i högre grad 

läser vidare efter gymnasiet (Skolverket, 2012b). Uppsatsens slutsats att 

högskoleförberedande skolor har en högre betygsinflation kan därmed anses bekräfta den 

tidigare forskningen.   

 

Som nämns utgick denna uppsats från att det endast är konkurrensen mellan elever som leder 

till betygsskillnader mellan skolinriktningar och inga andra fenomen. Det anses därför 

intressant att notera att det enda resultat som var nära statistisk signifikans, var att en högre 

andel högskolelärare hade varit med om påtryckningar från föräldrar. Detta kan bero på att 

högt konkurrenssatta elever, har föräldrar som är mer villiga att lägga tryck på lärare. Det vill 

säga att föräldrar till elever som går på högskoleförberedande program kanske är mer villiga 

att lägga tryck på lärare, då betyget kan anses vara mer avgörande deras barns 

framtidsutsikter. Föräldrar till elever som går yrkesförberedande program kanske resonerar att 

barnet kan få arbete efter studenten och anser kanske därför att gymnasiebetyget är av mindre 

vikt vilket kan göra att dessa föräldrar i minde utsträckning lägger tryck på lärare.  

 

Uppsatsens slutsats om att det är kommunala skolor som har högre betygsinflation, går emot 

Vlachos (2010), men speciellt Wikström och Wikströms (2005) slutsatser om att det är 

friskolor som sätter högre betyg. Att uppsatsens slutsats skiljer sig från den tidigare 

forskningen kan bero på olika anledningar. En av dessa är, som Vlachos tog upp, att 

friskolornas betygsättning har med tiden närmat sig samma nivå som de kommunala skolorna 

och de skillnader som nu kan hittas inte behöver bero på någon betygsinflation utan snarare på 

att fristående skolor lockar till sig fler högpresterande elever (2010). Det kan även tänkas att 

de kommunala skolorna, sedan Vlachos samt Wikström och Wikströms studier, har gått om 

de fristående skolorna när det kommer till generös betygsättning för att konkurrera med dem 

och varandra.   

 

Det kan även vara så att det stora bortfallet har snedvridit resultaten. Kanske skulle ett högre 

deltagande jämnat ut skillnaderna mellan huvudmän. Det kan tänkas att de lärare som inte 

deltog har andra erfarenheter som skulle ha gett andra resultat.  

 

En annan möjligt förklaring till att slutsatsen skiljer sig mot den tidigare forskningen kan 

ligga i hur betygsinflationen uppskattades i denna uppsats. Det var inte skillnader mellan 

elevers betyg och deras kunskapsnivå som kontrollerades, vilket är definitionen av 

betygsinflation, utan endast ett fåtal mekanismer som påverkar lärares betygsättning. Det kan 

mycket väl tänkas att andra resultat hade erhållits med en annan metod eller andra 

mekanismer. Dessa resultat kan dock ses indikera att uppfattningen att fristående skolor i 

regel sätter generösare betyg än kommunala inte alltid stämmer.   

 



41 

 

En sista möjlig förklaring till uppsatsens slutsats om huvudman skiljer sig från den tidigare 

forskningen, skulle kunna vara att detta resultat endast kan påvisas i Stockholms stad. Det kan 

vara så att konkurrensen mellan skolorna i Stockholms stad är högre än för andra kommuner 

och att detta kan ha drivit de kommunala skolorna till att sätta mer generrösa betyg för att 

kunna konkurrera med friskolorna och varandra.  
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Appendix 

Enkätfrågorna som ställdes till lärarna. Observera att på grund av att enkäten utfördes digitalt 

skiljer sig utformningen med den som respondenterna svarade på. Alla frågor är dock lika 

förutom det som är skrivet i kursivt då detta förklarar förhållanden i internetenkäten som är 

viktiga för läsaren att veta. Bör nämnas att frågorna inte var numrerade för respondenterna, då 

det kunde förvirrat dem då beroende på hur de svarar hoppar över vissa frågor. Frågorna 

numrerades i efterhand för att lättare organisera materialet.  

 

 

Sida 1 

Lärarundersökning om betygsinflation 
 

Jag studerar till en kandidatexamen i statskunskap på Uppsala Universitet och har valt att i 

min C-uppsats granska betygsinflation i gymnasieskolan. För att få ett nytt perspektiv i frågan 

gör jag denna enkätundersökning bland gymnasielärare i Stockholms stad. Syftet med enkäten 

är att ta reda på vilka orsaker lärare anser har lett till betygsinflation.  

 

Då endast en elevkull har gått ut med betyg enligt Gy11 kommer alla frågor (förutom de allra 

sista) röra betygsättning under G-MVG systemet.  

 

Att delta i undersökningen är helt anonymt och frivilligt. Inga frågor är obligatoriska, men 

svara gärna på så många som möjligt. Den färdiga uppsatsen kommer att skickas ut till alla 

skolor som deltar i undersökningen. Jag är tacksam för alla svar jag får in! 

 

1. Kön 

 Kvinna  

 Man 

 

2. Arbetar du på en kommunal eller fristående skola? 

Om du undervisar på flera skolor, välj den du främst är lärare vid 

 Kommunal  

 Fristående 

 

3. Arbetar du på en stor eller liten skola? 

Antal elever 

 <100 

 100-299 

 300-599 

 600-999 

 >1000 
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4. Vilken typ av skola arbetar du på? 

 Yrkesinriktad skola 

 Högskoleförberedande skola 

 Både och 

 

5. Vad är det genomsnittliga slutbetyget på din skola? Bedöm efter bästa förmåga 

t.ex. 14,0 

Öppet svar 

 

6. När var senaste gången bu bytte arbetsplats? Ange året 

t.ex. 2008 

Öppet svar 

 

Skolreformen 1994 

1994 genomgick Sverige en reform då vi ersatte det relativa betygssystemet med mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet. Vi övergick då från betygsskalan 1-5 till G-MVG 

 

7. Arbetade du under det relativa betygssystemet? 

 Ja 

 Nej 

  

 

Sida 2 – Syns inte för dem som svarade Nej på fråga 7 

 

8. Upplever du att du generellt satte högre betyg i slutskedet av systemet jämfört med 

din betygsättning i början? 

De sista 2 åren av G-MVG i jämförelse med de första 2 åren av G-MVG 

 Ja 

 Nej 

 

9. Om ja, hur mycket av de högre betygen berodde på följande anledningar? 

Följande alternativ kunde besvaras på femstegsskalan: Inget   -   -   -   Allt 

 Anpassning till det nya systemet 

 Elever presterar bättre nu än för 20 år sedan 

Eleverna som kommer in på skolan/programmet du jobbar på har högre betyg från  

 grundskolan än de elever som du hade för 20 år sedan 

 Det nya systemet har svagare normering och svagare extern kontroll 

 Dina krav på elevers kunskapsnivå för högre betyg har sjunkit 

 

10. Om dina krav på elevens kunskapsnivå har sjunkit, kan du beskriva varför? 

Öppet svar 
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Sida 3 

 

Påverkas lärares betygsättning av andra faktorer än elevens kunskaper? 

Följande frågor vill utreda andra faktorer som kan påverka lärares betygsbedömning. Tänk på 

att det fortfarande bara är perioden då betygen G-MVG användes som undersöks. 

 

Belöningssystem 

 

11. Finns/fanns det på din skola någon form av belöningssystem kopplat till elevernas 

resultat? 

T.ex. lönebonusar om betygen i din klass går upp. 

 Ja 

 Nej 

 

12. Om ja, hur mycket har detta påverkat din betygsättning? 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

13. Hur mycket har din höjda betygsättning påverkats av belöningssystem? 

Gäller endast dem som arbetade under relativa betygssystemet 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

Påtryckningar 

 

14. Har du vid något tillfälle känt tryck från föräldrar att du borde ge en elev högre 

betyg än vad hen förtjänade? 

 Ja 

 Nej 

 

15. Om ja, hur mycket har detta påverkat din betygsättning? 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

16. Hur mycket har detta lett till din höjda betygsättning? 

Gäller endast dem som arbetade under relativa betygssystemet 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 
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Marknadsföring påverkar betyg 

 

17. Har du känt att du borde eller blivit ombedd att sätta generösa betyg så att din skola 

kan marknadsföra sig bättre mot nya elever? 

 Ja 

 Nej 

 

18. Om ja, hur mycket har detta påverkat din betygsättning? 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

19. Hur mycket har detta lett till din höjda betygsättning? 

Gäller endast dem som arbetade under relativa betygssystemet 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

Högre betyg till dem som anstränger sig 

 

20. Upplever du att du vid något tillfälle gett högre betyg till en elev som har ansträngt 

sig och som du känner att du borde ha hjälpt mer (trots att de inte nådde målen)? 

 Ja 

 Nej 

 

21. Om ja, hur mycket har detta påverkat din betygsättning? 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

22. Hur mycket har detta lett till din höjda betygsättning? 

Gäller endast dem som arbetade under relativa betygssystemet 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

Andra kompetenser hos eleven 

 

23. Har din betygsättning vid något tillfälle påverkats av andra kompetenser eller 

egenskaper hos elever än de som står i målen? 

T.ex. social kompetens, it-kompetens, intresse eller ambition 

 Ja 

 Nej 

 

24. Om ja, hur mycket har detta påverkat din betygsättning? 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 



48 

 

25. Hur mycket har detta lett till din höjda betygsättning? 

Gäller endast dem som arbetade under relativa betygssystemet 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

Kompetens att sätta betyg 

 

26. Känner du att du har tillräcklig kompetens för att sätta betyg? 

 Ja 

 Nej 

 

27. Hur mycket har detta påverkat din betygsättning? 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

28. Hur mycket har detta lett till din höjda betygsättning? 

Gäller endast dem som arbetade under relativa betygssystemet 

Respondenterna svarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 representerar Inget och 5 

representerar Allt 

 

Lokala diskussioner om bedömning och betygsättning 

 

29. Har du tagit del av lokala diskussioner om bedömning och betygsättning? 

 Ja 

 Nej 

 

 

Sida 4 

 

Strategier för högre betyg 

I en statlig utredning från 2004 konstaterades att många elever och skolor utnyttjar strategier 

för att eleverna ska gå ut med så höga slutbetyg som möjligt. 

 

30. Ange om du känner till om följande har utnyttjats på din skola vid något tillfälle, i 

specifikt syfte att höja elever slutbetyg? 

Respondenten svarar genom att kryssa för de påståenden hen instämmer med 

 Din skola erbjuder specialutformat program istället för nationellt program så att elever kan  

  läsa enklare kurser sista året 

 Elever beviljas reducerat program 

 Elever läser utökat program för att kunna välja bort svårare kurser i slutbetyget  

 Elever väljer strategiskt lättare ämnen 

 Att elever har valt att gå ut med ofullständigt betyg så att de kan få slutbetyg från Komvux 

 Andra strategier än de som beskrivs ovan 
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31. Ange gärna vilka andra strategier som använts? 

Öppet svar 

 

Skillnad mellan olika typer av kurser 

 

32. Undervisar du i ett praktiskt-estetiskt ämne? 

 Ja 

 Nej 

 

 

Sida 5 – Syns inte för dem som svarade Nej på fråga 32 

 

33. Är du främst lärare för ett teoretiskt ämne eller praktiskt-estetiskt? 

 Teoretiskt ämne 

 Praktiskt-estetiskt ämne 

 

34. Betygsökningen har varit störst för praktiskt-estetiska ämnen. Vad tror du detta 

beror på? 

Det är fortfarande bara tiden med G-MVG kriterierna som undersöks 

Respondenten svarar genom att kryssa för de påståenden hen instämmer med 

 Svårare att bedöma dessa ämnen 

 Flera teoretiska ämnen har nationella prov som hjälper lärarna bedöma. Det har inte de  

  praktiskt-estetiska 

 Eleverna presterar bättre då de vet att dessa ämnen inte kan väljas bort i slutbetyget 

 Lärare i dessa ämnen har blivit mer generösare då de vet att ett dåligt betyg påverkar  

  elevers chanser att komma in på högskola 

 Målen och kriterierna för dessa ämnen är svårare att tolka 

 Övrigt 

 

35. Om övrigt, kan utveckla ditt svar? 

Öppet svar 

 

 

Sida 6 

 

Din betygsättning 

 

36. Under de senaste åren - hur många procent IG, G, VG och MVG delade du generellt 

ut i en klass? 

I det ämne du främst är lärare i 

För varje betygsteg; IG, G, VG och MVG, kunde respondenten kryssa ett av följande 

alternativ; 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, >60%. 
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Skillnad i betygsättningen innan och efter Gy11 

 

37. Anser du att det är tydligare/enklare att sätta betyg i det nya systemet än i det 

gamla? 

Nya systemet: A-F. Gamla systemet: G-MVG 

 Ja 

 Nej 

 

38. Anser du att det nya systemet leder till en mer likvärdig betygsättning? 

Att betygen sätts på samma grunder för alla elever 

 Ja 

 Nej 

 

39. Du får gärna beskriva vad du anser är de viktigaste skillnaderna i betygsättning 

mellan de båda systemen 

Öppet svar 

 

 

Sida 7 

 

Tack för att du har deltagit i denna undersökning 

 

40. Övriga synpunkter och kommentarer tas tacksamt emot 

Öppet svar 

 

 

 


