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Sammanfattning 

Betygsättning är ett centralt inslag det svenska utbildningsväsendet i och med det att elever i den 

svenska gymnasieskolan betygsätts efter varje avslutad kurs. Föreliggande uppsats syftar till att 

studera hur elever i den svenska gymnasieskolan upplever betygsättning. Studien undersöker 

elevernas upplevelser av betygsättning genom intervjuer av åtta elever på en gymnasieskola i 

Mellansverige. Studien påvisar bland annat att elever upplever att det är kunskaper som primärt 

betygsätts men att externa faktorer såsom uppträdande och social kontakt med läraren kan påverka 

hur många möjligheter till omprövning eleven får. Vidare visar resultaten att betygsystemets 

utformning som sådant kan påverka elevers insatser i kurser i och med att ett visst betyg kräver 

uppnådda resultat på samtliga kunskapskrav och elever kan således sänka sitt engagemang i en 

kurs om möjligheten till ett visst betyg har upphört. 
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1. Inledning, syfte och definitioner 

Betygsättning är ett centralt inslag det svenska utbildningsväsendet i och med det att elever i 

den svenska gymnasieskolan betygsätts efter varje avslutad kurs. Skolverkets styrdokument 

anslår att betygen ska sättas utifrån elevers kunskaper mätt utifrån så kallade kunskapskrav 

vilka framgår av respektive kurs ämnesplan. Skolverket påpekar att betygsättningen enbart 

ska ske utifrån elevens kunskaper och således inte påverkas av andra faktorer och 

omständigheter såsom uppförande, delaktighet och kön eller liknande.
1
 Tidigare studier har 

ofta undersökt hur betygsättning fungerar utifrån lärarens perspektiv med bland annat 

slutsatserna att en, av lärare, påtalad svårighet är att det är svårt att hitta en samstämmig 

tolkning av begrepp och formuleringar i ämnesplanernas kunskapskrav.
2
 Dessa kunskapskrav 

och formuleringar bör dessutom enligt forskningen förklaras av läraren till eleverna så de 

förstår hur de betygssätts samt vad som krävs för ett visst betyg.
3
 Det är således intressant att 

undersöka betygsättning utifrån elevernas perspektiv och hur elever upplever att 

betygsättningen fungerar. Vad betygsätts enligt eleverna och hur upplever och förstår eleverna 

betygssystemet med dess uppbyggnad och dess termer? Studien ämnar undersöka 

betygsättning från elevernas perspektiv genom intervjuer av elever i gymnasieskolan.  

1.1 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur elever upplever betygsättning i gymnasieskolan 

samt att bygga en teoretisk modell som analysverktyg i studiet av betygsättning. 

1.2 Definitioner och begrepp 

Kunskapskrav – De kriterier som lärare ska betygsätta elever efter. Kallas ofta för 

betygskriterier av eleverna själva. 

Bedömning – Bedömning är en värdering av elevers kunskaper utifrån kriterier, i svenska 

skolan så kallade kunskapskrav, och ligger till grund för betygsättningen. 

Betygsättning – Betygsättning kan sägas vara den sammanlagda bedömningen av elevers 

kunskaper utifrån kunskapskraven och renderar i ett betyg.  

                                                 
1
 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, Stockholm, 2011, s. 14-15. 

2
 Christian Lundahl, Bedömning för lärande, Lund, 2011. 

3
 Anders Jönsson, Lärande bedömning, Malmö, 2013. 
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2. Tidigare forskning och kunskapsöversikt 

Följande avsnitt redovisar en del av den tidigare forskning som gjorts gällande betyg och 

betygsättning. Området är dock mycket omfattande och därför har urval gjorts utifrån relevans 

för studiens innehåll och övergripande syfte. Metoden för litteratursökningen har främst varit 

så kallad kedjesökning vilket innebär att referenser leder vidare till andra referenser.
4
 Till 

exempel är Helena Korps sammanställning Kunskapsbedömning – Vad, hur och varför
5
 samt 

Peter Nyströms avhandling Rätt mätt på prov publikationer som refererar till de flesta 

relevanta forskningsverken kring betyg och bedömning. Vidare har artiklar och internationell 

forskning sökts via databaser och använda sökord är grading, assessment, grading practise, 

betyg och betygsättning. Databaser som använts är ERIC och Libris. Avsnittet är strukturerat 

utifrån fyra rubriker: ”Vad vägs in i betyget”, ”Förmedling, kommunikation och bemötande”, 

”Elevers upplevelse av betygsättning” samt ”Riktlinjer och styrdokument gällande 

betygsättning”. 

2.1 Vad vägs in i betyget 

2.1.1 Norm och kriterierelaterad bedömning 

Normrelaterad bedömning, även känt som relativ bedömning, utgår inte från några i förtid 

uppställda kriterier utan jämför elevens resultat med de andra och sätter utifrån det betyget 

eller bedömningen. Detta system användes i Sverige fram till 1994 men har alltså sedan dess 

ersatts av ett kriterierelaterat betygssystem. Ett antal svenska studier av bland annat Helena 

Korp pekar dock på att det ändå existerar stora skillnader både inom och mellan skolor i 

Sverige och att lärare ibland tenderar att göra så kallade normrelaterade bedömningar när 

betygen sätts.
6
 Normrelaterad bedömning är på ett nationellt plan inte rättvist då elever 

beroende på i vilken klass eller skola de går på får olika förutsättningar att nå ett visst betyg. 

Kriterierelaterad bedömning är den bedömningstyp som görs i den svenska skolan. Utifrån 

vissa i förtid definierade kriterier bedöms elevers prestationer. Ronald Hambleton och 

Stephen Sireci definierar kriterierelaterad bedömning som att ”möjliggöra tolkning av 

                                                 
4
 Lotte Rienecker & Peter Stray Jörgenssen, Att skriva en bra uppsats, 3:e uppl. Stockholm 2014, 138. 

5
 Helena Korp, Kunskapsbedömning – Vad, hur och varför, Skolverket: Stockholm. 2013. 

6
 Helena Korp, Lika chanser på gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. 

Malmö, 2006.; Bengt Selghed. Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i 

yrkesutövningen. Lund, 2004. 
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studerandes prestationer på prov i relation till en uppsättning väl definierade kompetenser.”
7
 

Kriterierelaterad bedömning är mer rättvis ur ett nationellt perspektiv eftersom kunskaper 

mäts mot en gemensam måttstock och inte i relation till klasskamrater. Elever från olika 

skolor i olika delar av landet kan alltså utifrån ett kriterierelaterat system i teorin jämföras 

utifrån vilka kunskaper de har. En viktig faktor i kriterierelaterad bedömning är att eleven 

känner till vad som bedöms och betygssätts vilket också Skolverket betonar.
8
  

2.1.2 Externa faktorer i betygsättningen 

Bengt Selghed har i sin avhandling intervjuat lärare kring betygsättning och kommer fram till 

att lärare utöver kunskaper och färdigheter påverkas av andra faktorer i betygsättningen. En 

sådan faktor är elevens agerande och uppträdande i skolan. Till exempel aktivitet på lektioner, 

uppförande, ambition och flit som eleven lägger ned på skolarbetet kan enligt de lärare som 

Selghed intervjuat påverka betygen i både positiv och negativ riktning.
9
 Följaktligen är detta 

ingen ”hemlighet” eller dold sanning, fler aspekter läggs medvetet in i betygsättningen av 

lärare. 

Selghed finner vidare i sin avhandling att lärare tenderar att väga in elevers personlighet i 

betyget. Egenskaper såsom öppenhet, utåtriktning, tillbakadragenhet med mera uppger lärare 

väger in i betyget och kan väga upp kunskapsbrister. God vuxenkontakt ger enligt en av 

lärarna bättre intryck än en tyst butter elev. Lärarna uppger dock att det inte är den mest 

centrala grunden för betyget men att det kan väga in när en elev balanserar mellan två betyg.
10

 

1991 skrev Lawrence H. Cross och Robert B. Frary om det fenomen som de kallar för 

“Hodgepodge grading”. Begreppet “Hodgepodge grading” kan sammanfattas med att lärare 

tenderar att väga in andra förmågor och kunskaper än endast den akademiska kunskapen i 

betyget. Exempelvis uppförande, deltagande och ansträngning.
11

 Till grund för detta 

påstående använder Cross och Frary flertalet amerikanska studier.
12

 Även om Cross och 

Frarys studier grundar sig på den amerikanska skolan torde de generella principerna i hur 

                                                 

7
 Ronald K. Hambleton & Stephen G.Sireci. Future Directions for Normreferenced and Criterion-referenced 

achievement testing, International Journal of Educational Research; Vol. 27 No. 5 (2007) 379-393. 
8
 Skolverket, Betyg och bedömning, Stockholm, 2011.  

9
 Selghed, Ännu icke godkänt, 163-167.  

10
 Ibid, 167-168. 

11
Susan M. Brookhart, Grading Practices and Validity, Educational Measurement: Issues and 

Practice, Vol. 10 No. 1 (1991) 35-36. 
12

 Exempelvis: Susan Barnes. Studie of a classroom pupil evalutation: The missing link in teacher education, 

Journal of Teacher Education, Vol 4 (1985)  46-49; Terence J. Crooks, The impact of classroom evaluation 

practices on students, Review of Educational Research, Vil. 58, No. 4 (1988) 438-481. 
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lärare sätter betyg hysa samma problematik i Sverige vilket också Klapp Lekholm delvis är 

inne på när hon pekar på att faktorer såsom social bakgrund, kön och personliga egenskaper 

spelar in i betygsättningen.
13

  

2.1.3 Bedömningspraktikers långsamma omställning 

Christian Lundahl, docent vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet, skriver i 

boken Bedömning för lärande, om den varierande betygsättningen hos lärare och bristande 

likställd bedömning ur ett nationellt perspektiv. Lundahl pekar vidare på den tröghet som 

finns i och med förändringar i betygssystem och bedömningsmetoder. Lundahl refererar till 

både till amerikanska och svenska studier som bland annat visar att lärare generellt har 

problem med att tolka och förstå styrdokument och därmed gör bedömningar som inte 

överensstämmer med dessa. Objektiviteten och den nationella likvärdigheten i bedömningen 

går därmed att ifrågasätta enligt Lundahl.
14

 Det skulle därmed kunna vara så att lärare inte 

tolkar ämnesplanernas begrepp på det sätt som Skolverket avser utan att lärare genom 

erfarenheter från tidigare betygssystem och praktiker skapar en slags synkretism mellan dessa. 

Exempelvis att lärares betygsättning, trots styrdokumentens kriterierelaterade ambition, ändå 

har inslag av normrelaterad betygsättning. 

2.2 Kommunikation, information och bemötande 

2.2.1 Förmedling och kommunicering 

Anders Jönson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid högskolan i Halmstad, skriver att 

ord och begrepp kan betyda olika saker i olika ämnen. Exempelvis begreppet analys kan vara 

helt olika mellan historia, engelska, kemi, media med mera.
15

 En elev med 16 olika ämnen 

kan således bli tämligen förvirrad över begrepp i kursplaner och kunskapskrav. I en studie av 

Paul Orsmond och Stephen Merry undersöktes hur kritieriet ”en tydlig och underbyggd 

slutsats” uppfattades av elever och det visade sig att eleverna inte kunde identifiera en dylik 

slutsats även om läraren visade en sådan för dem.
16

 Det visar hur svårt det kan vara för elever 

att uppfatta och förstå kriterier och termer, inte minst mellan olika ämnen och när samma 

begrepp återkommer i alla kunskapskrav. Jönsson menar att det krävs en tydlig genomgång, 

                                                 
13

 Alli Klapp Lekholm. Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics. Göteborg, 

2008. 
14

 Lundahl, Bedömning för lärande, 2011. 
15

 Jönsson, Lärande bedömning, 47. 
16

 Paul Orsmond & Stephen Merry, The Importance of Marking Criteria in the Use of Peer Assessment, 

Assessment & Evaluation in Higher Education Vol. 21, No. 6 (1996) 239-250. 
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tolkning och kommunicering av kriterierna för att de ska bli förståbara för eleverna. Jönsson 

sammanfattar vidare fem punkter som underlättar detta:  

 Öppenhet – Det ska inte hemlighållas vad som förväntas av eleverna. 

 Stöd och hjälp – Läraren ska ge stöd och hjälp så eleven säkert klarar uppgiften och 

kan lösa den själv nästa gång. 

 Mål formulerade i handling – Istället för teoretiska konstruktioner ska läraren och 

eleven kunna se och bedöma prestationer. 

 Kriterier av kvalitativ art – Ej kvantitativt eller ”rätt/fel” utan eleven ska få en 

uppfattning över vad som är bra. 

 Konkreta exempel – elever ska få se exempel på vad som menas med olika begrepp 

och olika kvaliteter på uppgifter och svar. 
17

 

2.2.2 Språk, återkoppling och information 

Att elever tydligt ska veta vad de ska lära sig och vidare också vad de ska bedömas på kan 

tyckas självklart. Ändå visar forskningen på att det i många klassrum saknas uttalade mål eller 

så kallade lärandemål med undervisningen.
18

 Forskaren Dylan William skriver i Att följa 

lärande om formativ bedömning och dess praktik även om det språk som används vid 

kommunicerandet av styrdokument och standarder. William skriver att språket ofta är ganska 

formellt skrivna och att elever och även lärare kan har svårt att lista ut vad de betyder. Vissa 

menar därför att styrdokumentens formuleringar måste elevanpassas och förenklas vilket har 

sina fördelar. William menar dock att det finns en fördel att istället förklara begreppen och 

formuleringarna så att eleverna istället lär sig vad de innebär. William kallar det för att 

”erövra det officiella språket”.
19

 Detta kan betraktas som andra sidan av myntet kopplat till 

ovanstående avsnitt men är ingen motsats då samma begrepp visserligen kan ha olika 

innebörd i olika ämnen men att det är möjligt att lära sig dess innebörd i respektive ämne.  

John Hattie och Helen Timperley skriver i artikeln “The Power of Feedback” kring betydelsen 

av lärares återkoppling och kommunikation med eleverna vart de ligger, vart de är på väg 

samt hur de ska komma dit. Enligt Hattie och Timperley är en kritisk del av återkopplingen 

beroende av den information som läraren förmedlar till eleven. För att eleven ska nå till målen 

krävs dels att eleven förstår målen, att eleven är medveten om sin nuvarande situation och hur 

                                                 
17

 Jönsson, Lärande bedömning, 53-54. 
18

 Dylan William, Att följa lärande: Formativ bedömning i praktiken, Lund, 2013, 67. 
19

 Ibid, 81. 
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eleven ska gå vidare i sin utveckling.
20

 Det är följaktligen vitalt att elever förstår kriterierna 

och kraven för respektive betyg samt att lärare kan informera och kommunicera var eleven 

ligger kunskaps- och betygsmässigt för att eleven ska kunna nå till högre kunskapsnivåer och 

vidare högre betyg. 

2.2.3 Bedöma och bemöta 

Ilona Rinne undersöker i artikeln, Att bedöma och bemöta - Förståelsen av betyg så som den 

visar sig i ett betygssamtal på gymnasiet, vilka dilemman som kan uppstå vid redovisning av 

betygen för eleven genom en observationsstudie av ett videofilmat betygssamtal mellan en 

elev och en lärare. Rinne drar slutsaten utifrån studien att en aspekt i betygsamtalet är försöket 

att uppnå samförstånd mellan elev och lärare. Mellanmänskliga aspekter, exempelvis 

framställda fruktfat, leenden och skratt, lyfts lätt in för att underlätta samtalet och de rent 

kunskapsmässiga kriterierna och kunskapskrav är enligt Rinnes observation svåra att överföra 

från lärare till elev.
21

 

2.3 Elevers upplevelse av bedömning 

Relativt få studier har gjorts kring elevers upplevelse av betygsättning. Susanne Lindqvist har 

undersökt hur elever i årskurs 5 i grundskolan upplever bedömning i ämnet matematik och 

kommer fram till att proven gynnar kunskapsinlärningen eftersom eleverna tenderar att 

studera fokuserat inför ett prov. Provtillfällena kan också skapa nervositet och stress hos 

eleverna vilket Lindqvist menar är särskilt negativt för de lågt presterande eleverna. Eleverna 

är också nöjda med prov som bedömningsform då de anser det är tydligt och även lätt att mäta 

sina kunskaper i matematik i ett prov.
22

 Maj Törnvall har i studien Uppfattningar och 

upplevelser av bedömning i grundskolan, undersökt hur elever i låg-, mellan- och högstadiet 

upplever bedömning. Törnvall drar liknande slutsatser som Lindqvist men pekar dels på att 

elever inte alltid uppfattar bedömningstillfället som ett bedömningstillfälle, exempelvis 

muntliga presentationer och dylikt. Eleverna uttrycker också att bedömningstillfällen är 

stimulerande eftersom det tvingar en till inlärning samt att det också upplevs som en 

kontrollfunktion att eleverna lär sig något. Eleverna kopplar tidigt ihop bedömningstillfällen 

                                                 
20

 John Hattie & Helen Timperley, The Power of Feedback, Review of Educational Research. Vol. 77, No. 1 

(2007) 88-90. 
21

 Liona Rinne, Att bedöma och bemöta - Förståelsen av betyg så som den visar sig i ett betygssamtal på 

gymnasiet, Nordic Studies in Education,,Vol.33, No. 3 (2013) 171-186. 
22

 Susanne Lindqvist. Elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolår 5. Stockholm, 2003, 9. 
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såsom prov med betyg och i likhet med Lindqvist så upplevs hos många oro och ängslan inför 

bedömnings- och provsituationer.
23

 

2.4 Riktlinjer och styrdokument gällande betygsättning 

2.4.1 Skollagen 

Skollagen är det lagrum som reglerar gymnasieskolan och följaktligen också dess 

betygsättning.  Skollagen berör i två paragrafer uttryckligen betygsättning samt implicit 

ytterligare en paragraf som behandlar information om elevens utveckling. Samtliga paragrafer 

är återfinns i skollagens tredje kapitel och lyder som följer: 

 3 Kap. 15 § Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid 

betygssättningen. 

 3 Kap. 17 § Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa 

eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget. 

 3 Kap. 4 § Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för 

ett barn i förskolan ska fortlöpande informeras om elevens 

eller barnets utveckling.
 24

 

Eleven eller dess vårdnadshavare har således rätt att bli upplysta om de skälen för betyget, det 

vill säga varför eleven fick ett visst betyg och ska dessutom fortlöpande informeras om 

elevens utveckling. Detta kan tolkas att eleven fortlöpande ska bli informerad om dess 

nuvarande betyg och betygsläge. 

2.4.2 Läroplan LGY11 

Det grundläggande dokumentet för gymnasieskolans utbildning är Läroplanen. De riktlinjer 

som Läroplan för gymnasiet anslår är följande: 

Läraren ska vid betygssättningen: 

 utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de 

nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs, 

 beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den 

aktuella undervisningen, och 

                                                 

23
 Maj Törnvall. Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan. Malmö, 2001, 160-166. 

24
 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.   
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 utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera 

varje elevs kunskaper.
25

 

Det genomgående ordet i läroplanen är ”kunskap” och det är påtagligt att betyg skall sättas 

utifrån elevers kunskaper. Vidare ska all tillgänglig information tas i beaktning vilket i 

praktiken innebär att elever ständigt kan bedömas av lärare, både under lektionstid men också 

utanför lektion- och skoltid.  

2.4.3 Ämnesplanernas kunskapsbegrepp 

Ämnesplanernas kunskapskrav är baserade och uppbyggda kring ett antal begrepp som är 

genomgående för samtliga ämnesplaner. I likhet med andra teoretiska uppställningar av 

kunskapsbegrepp innehåller de till en viss del en hierarkisk ordning där exempelvis förmågor 

som använda, reflektera och tolka ger högre betyg än förmågor som förstå och redogöra. Men, 

ämnesplanerna innehåller även en värdering och differentiering av kunskaperna i sig med 

termer såsom översiktligt, välgrundat och nyanserat vilket gör att det inte är själva 

kunskapens vara eller icke vara som avgör betyg utan omfattningen och karaktären av den.
26

 

Kunskapsformer såsom reflektera, tolka och använda ska alltså finnas även på lägre betygsteg 

men således i mindre omfattning. 

2.4.4 Myndigheten för skolutveckling 

Myndigheten för skolutveckling fastslog 2008 att förutsättningen för att skolan ska kunna 

genomföra sitt kunskapsuppdrag kräver samtal, eftersom det bygger på ”förståelse för 

sambanden mellan mål, kunskapsinnehåll samt bedömning och betygsättning”.
27

 Att elever 

förstår mål, kunskapsinnehåll samt betygsättning är därmed utgångspunkten i skolans arbete 

och detta ska uppnås genom samtal, det vill säga kommunikation mellan elev och skola, i 

praktiken ofta läraren.  

 

 

 

  

                                                 
25

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm, 

2011, 15. 
26

 Skolverket, Gymnasieskola 2011. Stockholm: 2011, 55. 
27

 Myndigheten för skolutveckling, Samhällsorienterande ämnen: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och 

bedömning. Stockholm, 2008, 8. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Messicks validitetsmodell 

Samuel Messick har utifrån sitt validitetsbegrepp konstruerat en teoretisk modell som kan 

användas för att identifiera och synliggöra bedömningens olika delar. Bedömningens och 

betygsättningens uppenbara mål är att identifiera förekomsten och kvaliteten av elevers 

kunskaper och värdera dessa utifrån betygskriterier och mål. Messick definierar valididet 

som: 

 .. an integrated evaluative judgement of the degree to which empirical evidence and theoretical 

rationales support the adequacy and appropriateness of inferences and actions based on test scores 

or other modes of assessment.
28

  

Detta kan översättas med ungefär ”en integrerad utvärderande bedömning i vilken grad 

empiriska belägg och teoretiska motiveringar stöder tillräckliga och lämpliga slutsatser 

och åtgärder baserade på provpoäng eller andra former av bedömning”. Messick har 

konstruerat en modell utifrån detta validitetsbegrepp för att förstå och synliggöra olika 

områden inom betygsättning och bedömning.
29

 Modellen, som återfinns nedan i Tabell 

1, utgår från två perspektiv, Utgångspunkter för värdering av provets utformning och 

Provets funktion och resultat. Dessa delas vidare in i två underpunkter för respektive 

perspektiv; Provets inferenser och Provets konsekvenser samt Tolkning av provresultat 

och Användning av resultat. Dessa läggs sedan ihop i en matris och skapar rutorna 

Begreppsvaliditet, Påverkan på värdering, Begreppsvaliditet relevans/nytta samt 

Sociala konsekvenser. Peter Nyström menar att modellen har en hög abstraktionsnivå 

och att den därmed måste tolkas och appliceras för att kunna användas.
30

 Nyström tolkar 

rutorna så att den första rutan, Begreppsvalidet, handlar om validiteten i bedömningen. 

Bedöms det som ska bedömas? Andra rutan, Påverkan på värdering, handlar om hur 

provens utformning påverkar värderingar om vad som är relevant i ämnet. Nyström 

tolkar här in nationella provens påverkan på innehållet i undervisningen. Den tredje 

rutan, Begreppsvaliditet relevans/nytta, handlar om hur resultat används utifrån provens 

utformning vilket kan innebära hur olika provformer eller examinationsformer mäter 

och bedömer kunskap på ett adekvat sätt, Den fjärde och sista rutan, Sociala 

                                                 

28
 Samuel Messick, Validity. I  Educational Measurement, R.L. Linn (red.), 13-103. 3:e uppl. New York, 1989. 

29
 Messick, Educational Measurement, 1989, 20.  

30
 Peter Nyström, Rätt mätt på prov, Umeå, 2004, 6. 
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konsekvenser, handlar om bedömningens sociala konsekvenser, exempelvis hur ett 

betyg påverkar elevens framtida val.
31

  

 

Tabell 1. Messicks validitetsmodell.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyström påpekar nyttan av att Messicks modell åskådliggör olika praktikers problematik. Till 

exempel att den lärare som har ambitionen att kontinuerligt bedöma elever genom att alltid 

beakta deras kunskaper till ett senare betyg också kan få konsekvensen att elever inte vågar 

uttrycka sig med rädsla av att göra fel eller säga fel.
33

  

Messicks modell fungerar som en teoretisk utgångspunkt i denna undersökning utifrån vad 

bedömning och betygsättning påverkar och påverkas av ur elevernas perspektiv. Syftet med 

modellen och så som denna uppsats kommer utgå ifrån den, är att synliggöra betygsättningens 

flera perspektiv och med fokus på betygsättningens inferenser och konsekvenser. 

                                                 
31

 Nyström,  Rätt mätt på prov, 6-7. 
32

 Messick, Educational measurement. 20. 
33

 Nyström. Rätt mätt på prov, 11-12. 
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4. Metod 

Olika metoder ger olika svar och kan också vara mer eller mindre adekvata för att besvara 

olika problem. Att välja metod görs följaktligen med problemställningens natur och med de 

teoretiska utgångspunkterna i åtanke. Denna uppsats använder intervju som metod för 

insamling av data eftersom den ämnar undersöka elevers uppfattning och upplevelser av 

betygsättning och kan således klassificeras som en kvalitativ undersökning. Kvalitativ metod 

och analys används för att identifiera och granska företeelser, egenskaper och innebörder till 

skillnad från kvantitativ som avser att undersöka förekomst och fördelning av desamma.
34

 I 

denna undersökning kommer de utanförliggande faktorerna undersökas utifrån vad eleverna 

uppger spelar in i betygen utöver de kunskaper och färdigheter som ämnesplanen kungör. 

Intervjufrågor är inte direkt ställda utifrån vilka faktorer som kan spela in eftersom risken är 

stor för att elevernas svar styrs i den riktningen. Istället kommer det som kommer upp eller 

inte kommer upp redovisas i empirin och vidare diskuteras utifrån dessa teorietiska 

utgångspunkter. 

4.1 Genomförande 

För att hitta relevanta och givande intervjufrågor som ger information som kan besvara och 

forma undersökningens syfte och frågeställningar så genomfördes först en diskussion i en så 

kallad fokusgrupp. Fyra elever fick utifrån öppna frågor kring betygsättning och bedömning 

besvara och diskutera detta fritt. De tankegångar, åsikter och upplevelser de eleverna dryftade 

gav sedan upphov till de intervjufrågor som ställdes till de enskilda intervjupersonerna. Att 

pröva frågorna i en fokusgrupp för att sedan utveckla och forma dessa till de enskilda 

intervjuerna är mycket fruktgivande då det förutsättningslöst är svårt att förutspå elevernas 

svar. Ingångar och upplevelser som forskaren själv inte tänkt på dyker upp till ytan och nya 

frågekonstruktioner kan leda till en ökad chans att identifiera elevers intresseväckande svar.
35

  

Intervjufrågorna utformades både till innehåll och utformning efter en reflektion av 

fokusgruppens svar och diskussion. Intervjuer genomfördes med åtta elever från 

samhällsprogrammet på en friskola i Mellansverige. Eleverna gick i årskurs 2 och 3 varav två 

killar och två tjejer intervjuades från varje årskurs. Intervjuerna som var mellan 15 och 25 

                                                 
34

 Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (red), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund, 1994, 21. 
35

 Knut Halvorsen. Samhällsvetenskaplig metod. Lund, 1992, 43. 
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minuter långa spelades in och transkriberades. Transkriberingarna kodades sedan genom att 

meningar, stycken och svar benämndes med etikettliknande koder som kortfattat summerade 

innehållet med ett eller några ord. Koderna summerades och grupperades i kategorier, så 

kallade teman, som konstruerats utifrån koderna och deras innehåll. Dessa koder redovisas i 

bilaga II och ett utdrag ur tematisering återfinns i inledningen av resultatdelen. Varje tema 

redovisas under varsin rubrik i resultatdelen och varje resonemang belyses med ett citat som 

sammanfattar intervjupersonernas uppfattning så konkret som möjligt.  

4.2 Urval 

Den urvalsmetod som använts för intervjupersonerna är ett icke-sannolikhetsurval och en 

blandning av ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval.
36

 Detta innebär att 

intervjupersonerna inte är representativa för sin grupp utan helt enkelt fanns tillgängliga för 

forskaren när intervjuerna skulle genomföras. Intervjupersonerna har också kontaktats genom 

att fokusgruppens klasskamrater tillfrågats vilket är att betrakta som ett snöbollsurval. Till 

viss del kan man säga att det rör sig om ett stratifierat urval då jag medvetet valt att intervju 

fyra killar och fyra tjejer varav hälften av dem går i årskurs 2 respektive 3. Denna typ av urval 

medför att resultaten inte är generaliserbara men kan ”fungera som en språngbräda” för vidare 

forskning och göra kopplingar mellan resultaten och existerande forskningsresultat vilket 

denna uppsats ämnar göra.
37

 

4.3 Semistrukturerad intervju 

Intervjuerna som datainsamlingen gjorts genom är av semistrukturerad eller också kallad 

kvalitativ karaktär. Intervjufrågorna är semistrukturerade vilket innebär att intervjuerna 

genomförs utifrån förutbestämda frågor men att dessa är av öppen karaktär vilket skapar 

möjlighet för intervjupersonerna att besvara på ett öppet och fritt sätt samt för intervjuaren att 

ställa följdfrågor utifrån intervjupersonens svar. Detta innebär att intervjun visserligen utgår 

från på förhand skrivna frågor men att dessa är av öppen karaktär och kan besvaras med 

längre utläggningar och inte endast nekande eller jakande. Detta syftar till att ge tyngd åt 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Det är vidare önskvärt att intervjun rör sig 

i olika riktningar för att åskådliggöra vad intervjupersonen anser relevant vilket också kan 

                                                 
36

 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm, 2:a uppl. 2011, 194-197. 
37

 Ibid, 195. 
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innebära att de olika intervjuerna kan variera och frångå eller förekomma intervjuguidens 

eller frågornas ordningsföljd.
38

 Intervjufrågorna, som redovisas i bilaga 1, fungerar som en 

intervjuguide eller lista med teman som intervjun berör men är dock flexibla i den meningen 

att intervjupersonerna är fria att besvara dessa på de sätt de tolkar och upplever 

betygsättningen.  

4.4 Kvalitativ datanalys 

För att besvara en problemformulering och dess frågeställningar kan forskaren använda olika 

metoder. Vetenskaplig metod är ett systematiserat sätt att undersöka verkligheten på och 

innefattar inte bara undersökningstekniken utan också hur insamlad data organiseras, 

bearbetas och analyseras.
39

  

Ett problem med en kvalitativ undersökning som denna är att materialet som skapas genom 

intervjuerna blir mycket omfattande och kan således bli svårt att överblicka. Vad ska 

forskaren lyfta ut ur materialet och redovisa i empirin? För att lösa detta behövs en 

analysmetod som strukturerar och synliggör innehållet på ett sätt som ger forskaren 

möjligheter att dra slutsatser och diskutera resultaten. Det finns generellt sett några olika 

metoder att göra denna analys och denna uppsats nyttjar sig av en variant utifrån så kallad 

grounded theory, framtagen av de samhällsvetarna Barney Glaser och Anselm Strauss.
40

 

Grounded theory kan definieras olika men är en metod för att dra slutsatser ur empiriska data 

genom att sammanföra dessa med vetenskaplig litteratur. Således blir produkten en slags 

syntes och metoden är på något sätt både induktiv och deduktiv i sin karaktär då det är 

forskarens uppgift att titta ut i verkligheten för att sedan tolka den genom den tidigare 

forskningen men alltså inte tvärtom. Uppsatsen kommer dessutom att ha en teoribyggande del 

där den teoretiska utgångspunkten modifieras för att passa studiet av betygsättning. 

4.5 Kodning 

Kodning är en viktig process inom grounded theory och innebär att forskaren kodar de 

transkriberade intervjuerna genom att sätta etiketter på meningar och stycken som verkar 

kunna vara av teoretisk vikt för själva undersökningen. Jag har valt att göra en så kallad öppen 

                                                 
38

 Ibid, 413. 
39

 Halvorsen. Samhällsvetenskaplig metod. 13. 
40

 Barney Glaser & Anselm Strauss, The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, 

Chicago, 1967. 
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kodning, vilket innebär att metoden som sådan snarare är en process att bryta ner och 

konceptualisera data än att se statistiska mönster eller kvantitativa aspekter.
41

 Exempel på 

koder kan vara ”press”, ”betygsångest”, ”svårt att förstå”, ”tydliga mål” och så vidare. Syftet 

är att åskådliggöra innehållet i intervjuerna på ett översiktligt sätt. Vidare grupperas koderna i 

sammanfattande kategorier vilka således åskådliggör en struktur och begreppsmässigt grund 

för empirin och resultaten. Utifrån denna kategorisering och strukturering kan också 

uppsatsens resultat disponeras. Metoden kan sägas vara en variant av tematisk analys vilken 

innebär att koder och intervjupersoner placeras in i en matris och att ett framework skapas.
42

 

Jag har gjort på ett liknande sätt genom att placera in koderna under olika kategorier för att på 

så sätt skapa en enkel överblick eller ramverk över materialet. Denna matris redovisas i 

empiridelen. 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Tillförlitlighet delas i vetenskapsteorin ofta in i begreppen validitet och reliabilitet men för att 

inte göra några olycksamma sammanblandningar med den teoretiska utgångspunkten väljer 

jag istället att använda begreppet tillförlitlighet. En aspekt av tillförlitlighet är frågan om 

metoden eller mätinstrumenten mäter det som ämnas mätas. I fråga om kvalitativa studier är 

dock detta något diffus eftersom det inte är kvantitativa data eller naturvetenskapliga 

mätinstrument som används.
43

 LeCompte och Goetz bryter ned tillförlitligheten i kvalitativa 

undersökningar i två aspekter: intern och extern. Den interna aspekten handlar om 

överensstämmelse mellan ”forskares observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar” och den externa aspekten handlar om överförbarheten av resultaten till andra 

situationer och miljöer vilket enligt LeCompte och Goetz i kvalitativa studier är svårt 

eftersom det ofta handlar om fallstudier och begränsade urval.
44

 Teoretiseringen eller 

analyssteget av empirin görs genom kodning utifrån teorin Grounded theory. Den har ett 

betydande inslag av forskarens egen tolkning och värdering av innehållet i kodningsprocessen 

och likaså i kategoriseringen och grupperingen. Således kan den interna tillförlitligheten alltid 

diskuteras och likaså den externa, inte minst med tanke på det begränsade och icke-

sannolikhetsurvalet. De slutsatser och resultat som läggs fram är i låg utsträckning att betrakta 

                                                 
41

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 514. 
42

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 528-529. 
43

 Ibid, 352. 
44

 LeCompte M.D. & Goetz J.P, Problems om reliability and validity in ethnographic research. Review of 

Educational Research 52,  31-60. 
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som generaliserbara utan snarare som tidigare nämnt en språngbräda för vidare forskning och 

exemplifiering av den tidigare forskningen utifrån elevers perspektiv.  

En annan del av forskningsresultatens tillförlitlighet är frågan om resultaten är reproducerbara 

vid en annan tidpunkt av en annan forskare.
45

 Detta kallas för reliabilitet. Reliabiliteten kan 

också kokas ned i extern och intern reliabilitet där den externa reliabiliteten handlar om 

replikerbarheten i själva undersökningen och den interna reliabiliteten handlar om forskarens 

tolkning av resultaten.
46

 I detta fall med kvalitativa intervjuer handlar reliabilitet om 

intervjupersonernas svar är riktiga, om analysmetoden förvanskar eller påverkar resultaten i 

någon mening och slutligen också om forskarens slutsatser är koherenta med forskningens 

resultat. Som nämnt ovan har intervjufrågorna och intervjuerna utformas efter dels innehållet i 

fokusgruppens diskussion men också på ett öppen och semistrukturerat sätt för att inte 

medvetet eller omedvetet styra intervjupersonernas svar eller inriktning på svaren. Ibland har 

intervjupersonen ställt följdfrågor i form av ”hur menar du med kommunikation?” eller ”Hur 

menar du med bedömning?”. Min intention har i dessa fall varit att i minsta möjliga mån leda 

in intervjupersonerna på en viss reflektion eller visst svar men samtidigt vägleda kring vad 

som jag ämnar undersöka utifrån dels fokusgruppens svar och den tidigare forskningen.  

4.7 Etiska reflektioner 

All forskning i Sverige ska bedrivas utifrån vetenskapsrådet forskningsetiska riktlinjer. Dessa 

går generellt att sammanfatta i fyra delar: Information, samtycke, konfidentialitet och 

sekretess.
47

 Jag har efter bästa förmåga tagit hänsyn och följt dessa riktlinjer genom att 

eleverna har informerats om syftet med uppsatsen samt att de givit samtycke till intervjuerna, 

dess inspelning och användning. Intervjupersonerna benämns anonymt i uppsatsen med 

exempelvis elev 1 och de inspelade intervjuerna har efter transkriberingen raderats.   

                                                 
45

 Svend Brinkmann & Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 2014, 295.  
46

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 352. 
47

 Vetenskapsrådet, Rapport: God forskningssed, Stockholm, 2011. https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/ (2015-05-05) 
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5. Resultat 

Nedan redovisas den struktur och sortering som skapas genom tematiseringen av koderna, se 

tabell 2 nedan. Koderna är till antalet väldigt många så samtliga kommer ej redovisas här, en 

fullständig lista bifogas dock som bilaga.
48

 Vissa koder återkommer dessutom flera gånger så 

det vore ett tröttsamt upprepande. Istället redovisas signifikanta koder för att illustrera 

innehållet i respektive tema. De teman som koderna bildat har jag valt att kalla Vad 

betygsätts, Upplevelse av Betygssystemet, Upplevda problem samt Konsekvenser. Vad 

betygsätts sorterar in koder som handlar om vad som bedöms och betygssätts, det vill säga en 

klassisk tolkning av begreppet validitet. Vidare samlar Upplevelse av betygssystemet in de 

koder som handlar om hur elever upplever och förstår betygssystemet. Upplevda problem 

sorterar in vilka problem och svårigheter som elever upplever i samband med bedömning och 

betygsättning. Konsekvenser, samlar de koder som handlar om konsekvenser som elever 

upplever följer av betygsättning och betygssystemet. Resultatet sammanfattas först i löpande 

text och belyses sedan med citat.  

 

Tabell 2. Koder och teman. 

 

  

                                                 
48

 Se bilaga II. Koder och teman. 
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5.1 Vad betygsätts 

5.1.1 Betygsättningens vad och när 

På de intervjufrågor som behandlar vad elever upplever att de betygsätts på svarar i princip 

alla elever genomgående att det är kunskaper som betygsätts och att dessa mäts vid särskilda 

provtillfällen. Exempelvis denna elev: 

Alltså, i de flesta kurser så upplever jag väl att de enda tillfällena man bedöms är ju prov eller på 

skriftliga uppgifter. (Elev 1) 

Ungefär hälften av eleverna är medvetna om att de egentligen kan bedömas när som helst och 

att lärare ska lägga in all kunskap de har om elevens kunskap i den slutliga betygsättningen: 

Proven spelar stor roll om man säger så, även det man gör på lektionerna. Om man visar sig eller 

så kan det vara enklare att nå upp än om man bara sitter tyst typ. (Elev 6) 

Agerande på lektioner och utanför de angivna examinationstillfällena kan dock inte sänka 

betyget: 

Då är det fortfarande så där att man inte kan sänka sig genom att prestera dåligt, utanför 

provtillfällena och annat men du kan höja dig om du visar på att du har kunskaper utanför. (Elev 1) 

Genomgående upplever eleverna trots att de är under ständig bedömning ingen press på 

prestation eller någon rädsla för att fråga eller vara aktiv på lektioner, trots risken för att säga 

fel. 

Men om man bara ska typ svara på saker som läraren ställer den rakt ut i klassrummet så känner 

man ingen press tycker jag. (Elev 2) 

Och: 

Jag har aldrig reflekterat över att jag kanske inte borde ställa den här frågan för att det kanske 

påverkar mitt betyg. (Elev 5) 

5.1.2 Social kontakt och drivkraft 

När eleverna utvecklar sina svar kommer de in på andra faktorer som kan påverka 

betygsättningen. Social kontakt med läraren lyfts in som en faktor men inte på det sätt att 

lärare ger bättre betyg till elever de gillar utan snarare att de i så fall är mer medgörlig till att 

ge elever som är engagerade och sociala fler chanser.  

Så att det är liksom beror på vem läraren är och hur de känner för eleven till och med också. Att 

det spelar roll att ens relation till läraren spelar roll för om man får en andra chans eller inte, i vissa 

fall. Att dom favoriserar vissa elever mer än andra. (Elev 1) 
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Vidare är de elever som lyfter frågan om att rent fjäskande beteende, så kallat smör, rörande 

överens att det faktiskt inte påverkar betyget i någon större grad. 

Det är klart att man har ju trott, smörar man så får man bättre betyg, så är det ju, det har man ju 

trott men det är klart, det tror jag inte spelar så stor roll. (Elev 8) 

En annan faktor som flera elever uppger i sina svar är elevens vilja och drivkraft. I 

likhet med social kontakt med läraren ger kanske inte en uttalad vilja för ett visst betyg 

per automatik bättre betyg men det ger enligt eleverna fler chanser och bättre 

möjligheter att nå dit. 

Eh, prestationen så klart på alla uppgifterna. Men jag tror även att liksom drivkraften och viljan 

som man visar att man vill ha ett visst betyg spelar in till viss del. (Elev 2) 

Samma elev utvecklar vidare. 

Alltså jag tror att, misslyckas man brutalt gång på gång så tror jag inte att det kommer 

hjälpa till på något sätt. Utan det är ju det man visar på proven som räknas allra mest. Men 

jag tror att lärare blir mer villiga att ger mer höga betyg till elever som vill ha det och därför 

får de kanske chanser som de som aldrig söker efter chanser inte får. (Elev 2) 

5.1.3 Nedlagt tid och begåvning 

Många elever uppgav också att en av de viktigaste faktorerna kring vilket betyg man får är 

hur mycket tid och den ansträngning man lagt ner. Ingen av intervjupersonerna uppgav talang, 

begåvning eller förutsättningar som direkt vitala faktorer. 

…vissa är ju väldigt naturligt smarta och presterar ganska enkelt, men jag tror att även dem som 

är, som kanske inte har lika lätt för sig att de verkligen visar att de vill och försöker, så kan de nå 

lika långt på det som de som har naturlig talang för ämnet. (Elev 8) 

En annan elev: 

Jag skulle väl mer känna att det kanske är tiden som man lägger ned som motsvarar vilket betyg 

man får. För att mycket är ju så här, men nu i samhällsprogrammet, då är det att vi inte behöver 

lära in så mycket grejer utan vi sitter ofta hemma och skriver hemtentor, så då är det så här, det är 

mycket som jag kanske gjort som jag inte kommer ihåg och inte kunskap som jag har under en 

längre tid utan det är en annans kunskap jag använt. (Elev 2) 

Elevernas resonemang kring nedlagd tid och ansträngning som viktigaste faktorer ligger i 

linje med deras uppfattning om betygsstegen och vad som krävs för högre betyg. Utifrån den 

grundkunskap eleverna har så är det den tid och kraft eleverna lägger ned på att resonera och 

arbeta som avgör betyget. 
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Faktiskt, det känns som att på ett sätt känns det som att E var ganska mycket så här grundkunskap. 

Och sen för att få högre betyg så krävs det mer resonemang kring det. Och inte så mycket mer 

fakta egentligen. Det är typ det, oftast tar man samma fakta, kanske de som strävar högre har lite 

mer fakta än de som kör för ett E till exempel. Men det är resonemangen och analysen kring det 

som är viktiga…(Elev 1) 

5.2 Upplevelse av betygssystemet 

5.2.1 Begreppsförståelse 

På frågan kring hur eleverna upplever och förstår kunskapskrav så är svaren blandade. Vissa 

upplever inga problem att förstå ”betygskriterierna” medan andra påpekar svårigheter med att 

förstå begreppen i kunskapskrav såsom exempelvis nyanserad. 

Jag tycker att alla kurser vi haft hittills, så får man ju oftast, innehållet och direkt när man börjar kursen. 

Och så sen får man ofta när man får uppgifter, vad kursen ska innehålla och liksom och vad dom vad den 

uppgiften berör och vad man ska kunna uppnå och så. (Elev 3) 

I motsats till: 

Alltså jag tycker inte jag typ fattar det, som ibland så får lärare oftast förklara och vittra ut. Och 

sen blir det alltid så här, vad är nyanserat egentligen? Ja, ibland tycker jag det kan vara så 

flummigt och luddigt och ibland är det ganska klart och tydligt vad de menar. (Elev 1) 

Vidare menar några elever att det skiljer sig mellan ämnen och hur svårt det är att förstå vad 

kunskapskraven och läraren menar. I samhällskunskap upplevs det svårare att förstå 

innebörden än exempelvis engelska där det ofta enligt eleverna är mer konkret vad som ska 

göras och vad som krävs för ett visst betyg. 

Vissa ämnen tycker jag är enklare än andra att förstå, samhälle är ganska svårt. Eller svårt och 

svårt, mer komplicerat att förstå hur man ska visa sådära jämfört med engelska då det är ganska 

enkelt. Kunna prata engelska, skriva, grammatik eller grammatiskt rätt och sådära…(Elev 6) 

En karakteristisk röd tråd i majoriteten av elevernas svar är att deras förståelse av begreppen i 

kunskapskraven har växt under gymnasietiden. De som går i årskurs två upplever i 

intervjuerna en vagare och osäkrare uppfattning om begreppen i kunskapskraven.  

Ja, genom hela samhällsprogrammet så har vi haft ett kriterium som är i stort sett samma i alla 

kurser, och det är att det ska vara välgrundat och nyanserat. Det tog ett tag för alla att förstå, för 

det kan uppfattas ganska luddigt liksom, […] Men efter ett tag så förstår man liksom att det ska 

vara välgrundat, man ska liksom ha saklig grund för det man påstår och nyanserat, man ska kunna 

se det från olika perspektiv. (Elev 3) 
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5.2.2 Läser inte kunskapskrav 

En aspekt kring elevernas upplevelse av kunskapskraven är att flera av intervjupersonerna 

medger att de sällan läser kunskapskraven och kursdokumenten. 

Nä, om man får en uppgift på till exempel nationalekonomin. Då så här går jag inte in och läser typ 

exakt vad skolverket vill ha av oss, det gör jag inte. (Elev 8) 

Trots att eleverna inte läser kunskapskraven och kursdokumenten för varje kurs så upplever 

de att de ändå vet vad som krävs för respektive steg. 

Ah, alltså, näe. Jag tänker att jag vet ungefär vad som krävs av mig ändå utan att kolla dem. (Elev 

6) 

Och:  

Jag tänker inte på det just vad som står i kriterierna, jag tänker att man får en uppgift av till 

exempel [lärares namn], så läser jag uppgiften och resonerar kring det. Ofta vet jag att man ska 

använda begrepp, metoder, teorier och grejer som står i materialet han har gett ut. Man ska också 

vet jag, för A ska man vara nyanserad osv. så jag tittar inte så mycket utan jag vet liksom, typ 

liksom grunderna för det. (Elev 2) 

Det finns en viss motsägelse i elevernas upplevelse där de dels menar sig ha svårt att förstå 

vad som menas med kunskapskravens begrepp samtidigt som de säger att de visserligen inte 

läser dem men ändå förstår vad som krävs för ett visst betyg.  

5.2.3 Upplevelse av systemet 

Alla elever som intervjuats har en uttalad negativ upplevelse av betygssystemet som sådant. 

Den egentligen enda positiva upplevelsen är införandet av fler steg vilket eleverna upplever 

var mer rättvist, särskilt för dem som tidigare låg kring G+ och VG+.  

Rättvist och rättvist… Jag tycker ju att det är bra att man har lagt till så här att, man inte är riktigt 

på den här nivån som fanns. Förut var det liksom bara tre steg, G, VG och MVG också IG. Men nu 

finns det någonting mittemellan som gör att man kan få lite mer poäng om man inte riktigt är där. 

(Elev 8) 

Den mest framträdande negativa aspekten är att endast ett kunskapskrav kan sänka ett helt 

betyg. 

Det tycker jag inte är rättvist. Det är liksom, ett kriterium ska inte sänka ens betyg så pass mycket 

på en liten examination. (Elev 3) 

Vidare är eleverna också kritiska till att det inte går att förbättra sina betyg. Några gör 

kopplingar till högstadiet där man under 2-3 års tid kunde förbättra sina betyg fram tills 
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slutbetyget i nian. De betyg som ges i ettan på gymnasiet hamnar i slutbetyget även om eleven 

utvecklats under gymnasietiden. 

När jag började i ettan så kom jag ju från grundskolan och då var det ju så här, vi fick inte så himla 

mycket bra information om hur gymnasiebetygen används. Utan i åttan och nian var det så här, 

betygen du fick i åttan kunde du fila på i nian och ändå gå ut med bra betyg. Så jag tänkte samma 

sak i början. Ja men, ett C är ju jättebra, jag går ju bara i ettan. […] Men nu i slutet så har jag insett 

att alla betyg spelar roll, de läggs ju ihop. (Elev 1) 

Samma elev utvecklar även kritiken kring meritpoäng och menade att de inte fått tillräcklig 

information om detta och att de inte visste att de var tvungen att välja vissa kurser för att 

komma upp i högsta meritpoäng. 

Det tycker jag har varit väldigt otydligt för att alltså just meritvärden, eller meritpoäng, i språk är 

ju liksom jättebetydande för samhällare för att vi kan inte få full merit, alltså 22,5, om vi inte läser 

vidare språk. […] Och jag läste inte vidare språk vilket jag ångrar jättemycket, det tycker jag är 

jättejobbigt. (Elev 1) 

5.3 Problem i betygsättningen 

5.3.1 Information 

Genomgående i elevernas svar kring betygsättning är vikten av den information de får om sitt 

betyg och deras nuvarande situation. Många påpekar att det ibland brister i kommunikationen 

av denna information mellan lärare och elev. 

Det blir, vad ska man säga, ja. Man helt enkelt, inte får hela informationen vad man faktiskt ligger 

till av vissa utan att det blir så här ”här gick det bra, här gick det dåligt”, och sen så säger de inte 

hur det gick där mittemellan. Och att du kanske skulle behövt fixa det för att få ett högre betyg. Så 

det kan vara lite så här kommunikationsmissar och sånt här. (Elev 5) 

Och vidare upplevs att när de väl får informationen så får de den för sent. 

…utan nu får man veta i slutet i kursen, ”Nä du hade ju A på alla förutom en”. Istället för att man 

blir informerad i början eller ganska tidigt så man har chans. Annars blir det så här lite hetsigt i 

slutet, och så får man lära på en gång liksom istället för att…(Elev 8) 

Det framgår av intervjuerna att information kring betyg är viktigt för att kunna förändra och 

påverka sitt betyg. Eleverna berättar att de ofta får reda på sent vart de ligger betygsmässigt 

och att det hindrar dem från att förbättra sina kunskaper och höga betyget. Vissa elever 

berättar att de önskar komplettera och höja sitt betyg men att det är för sent när de väl får 

informationen om vart de ligger betygsmässigt. 



22 

 

…som engelska nu i slutet så fick jag C och jag var inte alls nöjd. […] Jag hade fått B på allt. Så 

jag tänkte vad är felet och frågade om jag kunde komplettera och då hade vi inte tiden tydligen. 

(Elev 8) 

5.3.2 Erhålla information 

Eleverna upplever att det varierar mycket hur lärare gör för att informera elever. Vissa har 

regelbundna så kallade betygsnack medan andra endast har ett i slutet av kursen. Vissa lärare 

har enligt eleverna inget betygsnack alls. 

Jag vet att vissa lärare de har att efter typ halva kursens gång så har man lite betygsnack och då har 

man liksom chans att höja sig om man vill eller så. Vissa har mer så här att på slutet, kanske så här 

de sista veckorna då får man reda på vart man ligger och då får man en chans att göra en sista 

uppgift för att höja sig eller så. Sen finns det väl alltid någon som man inte vet så mycket om 

egentligen. Man får typ gissa sig fram genom vad man har fått på uppgifterna hittills…(Elev 4) 

Nästan alla av intervjupersonerna upplever att det är vanligt att eleven själv aktivt måste söka 

upp läraren för att ta reda på vilket betyg eleven ligger på.  

Det är väl mer typ att, när det väl är betygsnack så brukar jag själv ta kontakten för att veta. Så 

upplever jag det…(Elev 7) 

Och: 

Det är som sagt olika, ibland måste man, många är ju så men ibland kanske man också måste gå 

och kolla själv om man vill veta. (Elev 3) 

Alla är dock inte negativa till detta faktum utan vissa av eleverna verka se det som 

elevens ansvar för sin egen utbildning att själva ta reda på sitt betyg och vad som krävs 

för att påverka det. 

Fast det, jag tycker också att det där måste man ta reda på själv, gå och kolla liksom varför det vart 

så. Man måste mer ta ansvar själv och kolla upp det. (Elev 1) 

5.3.3 Chans till omprövning 

De flesta av eleverna betonar vikten av att få pröva ett kunskapskrav eller ett kriterium som 

ligger till grund för betyget flera gånger. Dels menar eleverna att alla kan ha en dålig dag när 

kunskapen prövas men dessutom lyfts utvecklingsaspekten och möjligheten till lärande om 

man får chansen två gånger.  

Ja, jag tycker att det är viktigt att man får, får försöka om på samma, vad heter det, kunskapsdel 

eller kriterium. För det är många gånger att då liksom, kan man första gången då är det liksom man 

går igenom det basic så man förstår vad det handlar om och sen kan man fördjupa sig i det. […] 
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det blir liksom så att man kan förklara på ett bättre sätt, det blir mer avancerat då kan man 

nyansera vid ett annat tillfälle. (Elev 1) 

De upplever vidare att de oftast får chansen flera gånger men att det generellt brister i 50-

poängskurser eftersom de ofta har så pass många kunskapskrav men en kort tidsomfattning 

vilket gör att det inte hinns med att pröva varje moment eller kunskapskrav två gånger. 

Det tycker jag också är jätteolika vad de, till exempel när jag gick en 50-poängskurs, då tyckte jag 

inte det var bra. Då fick man bara en chans, då vart det verkligen liksom uppspikat, nu är det här 

en gång sen är det inget mer liksom. Men om man går en 100-poängskurs då, då upplever jag att 

man har fler chanser på sig. (Elev 2) 

5.4 Konsekvenser 

5.4.1 Allt handlar om betyg 

Alla elever som intervjuats uppger att betygen är mycket betydelsefulla och framförallt är 

betygen viktiga inför framtiden eftersom de skapar tillgång till utbildningar på högskolor och 

universitet.  

Ja alltså, gymnasieskolan handlar ju om betyg. Men det kanske inte är lika prominent på högskolan 

det vet jag faktiskt inte riktigt hur deras betyg funkar. Men, på gymnasieskolan är ju liksom 

betyget allt. (Elev 1) 

Vidare: 

Du går i skolan för att kunna få betyg och komma in på universitet, och du vill ha de bästa betygen 

och allt kretsar kring betyg. (Elev 8) 

Några elever påpekar också att det är betygen och inte kunskaperna som är det viktiga.  

Betyg… det känns som att det är det enda skolan går ut på att man ska få bra betyg. Och kunskap 

kanske inte spelar så stor roll längre. I alla fall inte bland mina vänner. Utan man strävar efter 

högre betyg, bara. Känns som att det är det som är meningen, inte att lära sig saker utan att få 

betyg. (Elev 6) 

5.4.2 Ständig press 

När eleverna pratar om betygssystemet och kring det faktum att ett betyg ska vara uppnått i 

alla kunskapskrav för att erhålla det betyget så berättar de flesta att de upplever det som 

pressande. Särskilt jämför eleverna betygssystemet med det föregående när de drar slutsatser 

som exempelvis denna: 

För att nu måste du vara bra på allt hela tiden. Men då kunde du ändå ha en svacka. Det ger lite 

konstiga signaler till oss ungdomar. (Elev 2) 
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Vidare påpekar en elev att betygen kanske inte säger allt om en person och dess kunskaper när 

man söker arbete med mera men att betygen är ingångsporten till den utbildningen och det 

arbete som man vill ha. 

Även om det kanske inte visar kunskaperna jämt, alltså om man är kompetent för att arbeta med 

det här eller någonting, så är det ju en ingångsport för att komma in i ett arbetsliv där man vill 

vara, […] och det kan vara väldigt fysiskt och psykiskt att man måste sätta sådan press på sig själv 

att det ska vara bra hela tiden. (Elev 4) 

5.4.3 Tappar motivation och drivkraft 

Eleverna berättar att en effekt av att betyget är beroende av det lägsta uppnådda steget i 

kunskapskraven blir att om eleven vid ett tillfälle får ett lägre betyg än önskat så är det 

omöjligt att få högre betyg än det i kursen om det inte ges några fler chanser att pröva igen, 

vilket det inte alltid ges. En elev ger uttryck för att detta kan bli tydligare och att man som 

elev kan planera för vilka kurser det är värt att satsa och vilka det inte är det. 

Typ religion, då var det så här att men första delmålet vi hade, då visste vi inte om vad vi skulle 

göra i kursen. Vi fick testa en gång, sen var det i princip kört i hela kursen om man fick C på den 

och man ville ha ett A i slutbetyg. Och så här i vissa kurser, många har ju så här på slutet att man 

får pröva upp vissa grejer. Men det tycker jag läraren skulle kunna vara mycket tydligare på, alltså 

om man får det eller inte. För annars om man misslyckas på första, så får man inte veta om man får 

bättra på det senare eller inte, och då kan det vara väldigt svårt att veta om det är värt att lägga ner 

mer energi på den resten av kursen…(Elev 8) 

En annan elev uttrycker det att ett betyg på ett delmoment eller prov kan sänka viljan få ett 

högre betyg och därmed inte prestera efter bästa förmåga under resten av kursen. 

Om jag får ett E på ett av proven då är det kört på resten av kursen, då kan inte få så mycket högre 

än D. Det vart liksom som att det sänkte liksom ens vilja att få ett högt betyg om det hade gått 

sämre en del. (Elev 3) 

Ett enskilt sämre resultat kan också leda till tappad motivation och besvikelse. 

Men om man är en sådan här som vill ha högsta betyg och jobbar stenhårt för det och sen så här 

liksom är den en sak som bara stjälper allting, då blir man liksom besviken på sig själv och man 

tappar motivationen för det då. (Elev 1) 

6. Diskussion, vidare forskning och sammanfattande 

slutsatser 

Detta avsnitt syftar till att på ett sammanfattande vis diskutera resultatens innebörd och att 

diskutera elevernas upplevelser utifrån den tidigare forskningen och kommer göra detta med 
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samma rubriksättning som i kapitlet om tidigare forskning. Vidare diskuteras metod samt teori 

och slutligen studiens slutsatser. 

6.1 Diskussion av resultat 

6.1.1 Vad bedöms 

Ingen av eleverna upplever i intervjun någon form av normrelaterat inslag i bedömningen 

eller att de på annat sätt jämförs med varandra när läraren sätter betyg. Snarare talar de i 

termer om en kriterierelaterad betygsättning där deras kunskaper betygsätts utifrån kriterier, i 

ämnesplanerna kallade kunskapskrav. I motsats till Skolverkets instruktioner är dessa 

kunskapskrav enligt många av de intervjuade eleverna däremot inte alltid lätta att förstå och 

elevens möjlighet att exakt veta vilka krav som är viktiga och hur de ska tolkas är därför 

varierande.
 49

 Någon menar att det också varierar mellan ämnen och att kunskapskraven i 

Engelska är lättare att förstå än Samhällskunskap vilket enligt min uppfattning beror på att 

kunskapskraven i Engelska är konkretare än i Samhällskunskap.  

Drivkraft och ambition spelar enligt eleverna i denna studie in i likhet med den tidigare 

forskningen.
50

 Däremot inte i den mån att lärare ger bättre betyg till de elever som anstränger 

sig utan snarare att ambition och drivkraft möjliggör fler chanser eller att läraren låter dessa 

elever visa sina kunskaper igen. Det säger givetvis inte att samma lärare skulle neka mindre 

ambitiösa och drivna elever nya chanser utan min tolkning är att elever som är aktiva i 

kommunikationen med lärare helt enkelt får fler chanser på grund av att de frågar. På det viset 

gynnas ambitiösa och drivna elever men betygsättningen sker primärt utifrån elevens 

kunskaper. 

En hel del studier som studerat betygsättning finner att lärare tenderar att bedöma fler faktorer 

utöver de rent kunskapsmässiga när de sätter betyg.
51

 Eleverna i denna studie ger i låg 

utsträckning uttryck för detta. Istället upplever de flesta provsituationerna och de uttalade 

bedömningstillfällena som centrala. Lektioner och annan kontakt med läraren spelar mindre 

roll enligt eleverna och de upplever ingen press eller krav på prestation under lektionerna. 

Likaså har gott uppförande och så kallat ”smör” en liten påverkan på betyget enligt eleverna i 

undersökningen.  
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Elevernas tolkning av de olika betygstegen ifråga vilka kunskaper som behövs för varje steg 

bygger på en likhet med hur det föregående systemet i praktiken fungerade. Förenklat att 

godkänt kräver fakta och ett väl godkänt kräver en användning och diskussion av samma 

fakta. Några av eleverna talar om även det nuvarande betygsstegen i samma termer bland 

annat att det inte krävs mer kunskaper för högre betyg än E utan snarare endast att samma 

fakta diskuteras och nyanseras. Detta kan vara en följd av den tröghet i begreppstolkning som 

Lundahl pekar på, det vill säga att lärare fortfarande tolkar kunskapskravens betygssteg likt 

det föregående betygssystemet och alltså inte enlighet med kunskapskravens intention att 

analys och diskussionsdimensionerna ska existera redan på E-nivå.
52

  

6.1.2 Förmedling, kommunikation och bemötande 

Enligt den tidigare forskningen så är information om nuvarande betygssituation samt en 

konstruktiv förklaring och åskådliggörande om elevens kunskapsutveckling viktigt.
53

 Inte 

minst är det ett krav genom skollagen.
54

 Dessutom ska begreppen i styrdokument göras 

tydliga och förståbara så eleven vet vad som förväntas för ett visst betyg.
55

 Eleverna i studien 

upplever att just kommunikationen mellan lärare och elev gällande betyg ofta brister. Ibland 

sker inga betygssamtal och det är upp till eleven att söka upp läraren för att få veta sin 

nuvarande betygsnivå. Ibland sker betygsamtalen så pass sent att det inte går att göra 

kompletteringar eller omprov på de delar eleven inte uppfyller kraven för det betyg denne 

önskar.  

Flera elever i studien gör analysen att möjligheten till omprövning är bättre i större kurser. 50-

poängskurser har ofta ett digert centralt innehåll och varje moment eller del får därmed få 

tillfällen att prövas. Större kurser och framförallt fördjupande kurser har mindre centralt 

innehåll och ger därmed större möjlighet för fler prov- och examinationstillfällen på samma 

kunskapskrav. 

Gällande förståelsen av ämnesplanernas och kunskapskravens begrepp går elevernas 

upplevelse isär. Vissa menar att det är lätt att förstå och andra upplever det är svårt att förstå 

vad som menas med exempelvis ”nyanserat”. Generellt är min tolkning av resultaten att 

eleverna i årskurs 3 generellt upplever sig har en bättre uppfattning och förståelse kring de 
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olika begreppen. Någon uttrycker också detta att förståelsen har växt fram under 

gymnasietiden och att denne elev idag vet vad som krävs för högsta betyg. 

Detta tangerar också den tidigare forskningen som menar att det finns fördelar med att inte 

förenkla eller tolka de ofta formella ordagalen i styrdokumenten.
56

 Eleverna har istället lärt 

sig vad begrepp som nyanserat, välgrundad, med mera, betyder och vad som krävs för att nå 

upp till dessa kunskapskrav. En relevant invändning är dock hur rättvist det tar mer än halva 

gymnasieutbildningen innan eleven förstår detta. Detta hör också samman med att eleverna i 

studien uppger att de sällan läser ämnesplanerna eller försöker uttyda kunskapskraven. De 

flesta uppger att de snarare går på erfarenhet och känsla i förståelsen vad som krävs för ett 

visst betyg.  

6.1.3 Elevers upplevelse av bedömning 

Alla elever som intervjuats uppger att betygen är viktiga, till och med bland det viktigaste i 

skolan. Betygen och inte kunskaper är enligt eleverna avgörande för framtiden och många 

upplever därmed en viss press av att få bra betyg. Eleverna beskriver dessutom att hur 

betygsystemet är utformat påverkar den upplevda pressen och stressen av betyg. Eftersom det 

för ett visst betyg krävs prestation på den nivån mätt mot samtliga kunskapskrav, innebär det 

att elever måste prestera på den nivån på samtliga uppgifter i många fall. Inte minst i de 

mindre kurserna där chanser till omprövningar är färre. Någon elev ifrågasätter också vilka 

signaler som skolan vill sända till eleverna när det är på detta sätt.  

Betygssystemets utformning kan enligt eleverna också få den konsekvens att en elev tappar 

motivation och drivkraft att fortsätta lägga ner energi på ett ämne om denne elev fått ett sämre 

resultat än önskat på ett prov. Elever kan också rent taktiskt lägga ner mindre energi på ett 

ämne om det inte finns någon chans för högre betyg på grund av tidigare provresultat. 

Betygsystemet kan på så sätt hämma kunskapsutveckling och elevers utveckling eftersom de 

inte har något incitament att sträva efter högre betyg. 

I likhet med den tidigare forskningen så uttrycker eleverna att det ofta är tydligt när de 

bedöms. Som tidigare nämnt är min slutsats att tydliga och avgränsade provtillfällen leder till 

mer avslappnande lektioner i och med att elever inte behöver vara rädda att ställa en fråga 

som avslöjar okunskap eller svara fel på en av läraren ställd fråga.  
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6.2 Teoretisk diskussion och konstruktion 

6.2.1 Diskussion 

Messicks teoretiska modell har varit användbar i denna studie då den framförallt lyfter in inte 

bara provets validitet utan också dess konsekvenser.
57

 Messicks modell är i grunden 

konstruerad för prov och i synnerhet med utgångspunkt i det amerikanska systemet som på ett 

helt annat sätt än det svenska systemet, använder prov och inte minst slutprov för att 

examinera utbildningar. I denna studie har begreppet prov i Messicks teoretiska resonemang 

utsträckts till att också inkludera bedömning och betygsättning. Den grundläggande tesen är 

att betygsättning också har de aspekter som Messicks modell pekar på, exempelvis 

betygsättningens inferenser, konsekvenser, tolkning och användning. Elevernas svar och 

studiens resultat går att se ur dessa perspektiv. Betygsystemets syfte att öka rättvisan mellan 

betygssteg och även mellan skolor genom tydligare kriterier och en explicit instruktion hur 

kunskapskraven ska användas visar sig i annat ljus när konsekvensera blir dessa att elever helt 

enkelt tappar motivation eller strategiskt inte satsar på vissa kurser för att istället satsa på 

andra där chansen till högre betyg fortfarande finns kvar. Även i fråga om vad som betygsätts 

och icke kunskapsmässiga faktorer går att se i resultaten och vidare sociala konsekvenser av 

betygen diskuteras av eleverna, inte minst de som strävar efter höga betyg och menar att 

betygens konsekvenser är stora för resten av livet. 

6.2.2 Teoretisk konstruktion 

Messicks modell, se teoriavsnitt, är som nämnt en modell konstruerad för analys av validitet 

av bedömningen utifrån det amerikanska provsystemet. Den är dock enligt Messick själv 

applicerbar på en större bredd av områden och används också av exempelvis Nyström i 

dennes avhandling på ett sätt som Nyström väljer att tolka modellen.
58

 För att göra den 

teoretiska modellen mer relevant och konkret för studiet av betygsättning kommer jag nedan 

utifrån denna studies resultat ge ett förslag på hur en konstruktion av en modell anpassad för 

betygsättning skulle kunna se ut och hur den kan användas för vidare forskning.   
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Tabell 7.2. Teoretisk analysmodell för betygsättning ur elevperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen utgår från Messicks utgångspunkter men har bytt ut ”provets” mot 

”betygsättningens”. Första rutan Begreppsvaliditet får en relativt lika överensstämmande 

innebörd såsom i Messicks ursprungliga modell, det vill säga betygsättsättningens validitet i 

fråga om vad som betygsätts och om detta överensstämmer med vad som ska betygsättas. Icke 

kunskapsmässiga faktorer såsom närvaro, uppträdande, engagemang med mera kan vara 

intressanta aspekter att studera enligt denna del av modellen. Påverkan på inställning och 

motivation handlar om vilka konsekvenser tolkningen av betygen får. Det kan innebära att 

elevens inställning och insats i ett ämne förändras utifrån betygetsättningen. Ett positivt eller 

negativt resultat ur elevens perspektiv påverkas elevens inställning till ämnet som sådant och 

framförallt motivation till framtida insatser i ämnet. Upplevelse av betygsättning innefattar 

den inställning och ingående uppfattning elever har till betygsystemet och betyg som sådant. 

Hur betygen används i framtiden och vilken roll betygen har enligt elevernas uppfattning, får 

betydelse för både elevernas ambition och deras drivkraft att prestera i skolan. Sista rutan, 

Sociala konsekvenser, omfattar de sociala konsekvenser som betygsättning och betyg får. Val 

av utbildning och framtidsambitioner men även sociala uppfattningar om sig själv och sin 

förmåga och sociala tillhörighet påverkas av betygsättningens utslag. 
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6.3 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning inom ämnet är att undersöka hur lärare upplever betyg och 

betygsättning. En rad studier har redan gjorts men exempelvis kan en kvalitativ studie 

undersöka lärares uppfattning om konsekvenser av betygsättning, både konsekvenser för 

elevers utveckling och deras sociala situation.  

En annan möjlighet är att pröva studiens resultat genom en kvantitativ studie som undersöker 

huruvida denna studies resultat står i samklang med elever generellt sett i Sverige samt hur 

elever på bred front upplever betyg och betygsättning. 

6.4 Metoddiskussion 

6.4.1 Fokusgrupp 

Fokusgruppens diskussioner gav upphov till intressanta tankar och spår som många gånger 

aldrig återkom i de enskilda intervjuerna trots att frågorna till dessa utformats med 

fokusgruppens diskussion i beaktning. Det är en konflikt mellan ledande frågor och frågor 

som av öppen karaktär leder in eleven på tankar som besvarar frågan. Eftersom jag inte ville 

styra elevernas svar i en viss riktning eller påverka deras svar på annat sätt så valde jag att 

ändå använda relativt öppna intervjufrågor trots att det i jämförelse med fokusgruppens 

diskussion och svar gav ett ”sämre” utfall i de enskilda intervjuerna. Jag är övertygad om att 

många av de tankar och diskussionsgångar som fanns i fokusgruppen också återfinns hos de 

enskilda men att de ej kom fram i den enskilda intervjun. 

6.4.2 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna gav inte det resultat som jag förväntat mig vilket både är en styrka och en 

svaghet. Det är positivt att forskaren inte kan föregå resultaten och på så sätt styra 

undersökningen i en viss riktning. Å andra sidan så blir litteraturgenomgången och 

undersökningens tanke något skev och malplacerad. Därför fick jag under arbetets gång söka 

mer efter tidigare forskning kring de resultat som uppkom. Exempelvis forskning kring 

feedback och det som kallas formativ bedömning fick medtas i litteraturgenomgången för att 

kunna diskutera elevernas svar i diskussionen senare.  

6.3.3 Kodning och analys 

Att koda en transkribering är inte lätt. Att formulera sammafattande nyckelbegrepp till ett helt 

resonemang utan att förvanska innehållet är svårt och det medför viss risk att en allt för stor 
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förenkling och sammanfattande kodning missar intressanta aspekter i intervjupersonernas 

svar. Jag har därför försökt att hela tiden vara uppmärksam på intressanta aspekter i materialet 

och noterat detta för att inte missa det i empirigenomgången eller i diskussionen på grund av 

en diskrepans i analysmetoden.  

6.3.4 Induktivitet och deduktivitet samt förmaningar 

Grounded theory innebär att forskaren ska vara neutral till materielet för att inte färgas av 

personliga uppfattningar eller tidigare forskningsresultat. Studiens metod är därför i detta 

perspektiv en induktiv studie men givetvis tas utgångspunkter i tidigare forskning och en 

teoretisk utgångspunkt används för att ge analytiska perspektiv och ingångsvärden i resultatet. 

Därför är studien också att betrakta som deduktiv. De erfarenheter jag drar utifrån 

intervjufrågor, ingångsvärden och perspektiv är dock att studien genomförts på ett 

övervägande induktivt sätt. Detta har både varit intressant eftersom resultaten och 

intervjupersonernas svar har varierat beroende olika tolkningar och perspektiv på 

intervjufrågorna men också till viss del av forskaren svårtolkat då det inte alltid funnits en 

given problemställning som frågan syftar till att besvara. Det har varit mycket lärorikt att höra 

alla elevers svar men det skall dock påpekas att detta försvårar analys av resultatet och inte 

minst hur detta ska presenteras. Till alla studenter på lärarprogrammet rekommenderar jag 

därför att vara så deduktiva det går i sina examensarbeten – sök svaret på en förhand given 

fråga och använd med fördel mitt förslag till teoretisk modell. 

6.5 Sammanfattande slutsatser 

Studien visar att betygsättning i första hand baseras på kunskap men att externa faktorer 

påverkar exempelvis genom hur många chanser och möjligheter till omprövning en elev får. 

Eleverna i studien upplever också att de är väl medvetna om de tillfällen de examineras och 

bedöms och upplever därmed ingen stress eller prestationspress på lektioner. Information och 

kommunikation är enligt eleverna mycket viktigt men också något som inte sällan är 

problematiskt och som till och med påverkar betygen genom att elever inte får veta deras 

betygssituation och därmed inte hinner påverka den innan betygen sätts. Betygsättningen och 

inte minst betygsystemet får också konsekvenser genom att elevers ambition och drivkraft 

påverkas negativt när möjligheterna till ett visst betyg försvinner. Betygen kan också få 

sociala konsekvenser då elever ständigt upplever press till att prestera och att detta upplevs 

som påfrestande och slitsamt.   
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Bilaga I - Intervjufrågor 

Vad upplever du spelar in i betyget? 

När upplever du att du bedöms? 

Hur väl förstår du de grunder och 

betygskriterier du betygsätts efter? 

Hur upplever du lärares kommunikation 

med dig kring ditt betyg? 

Hur upplever du möjligheterna att pröva 

era kunskaper flera gånger under en kurs? 

Hur upplever du att läraren kan förklara 

och motivera varför ni får ett visst betyg? 

Upplever du att dina kunskaper motsvaras 

av de betyg du får? 

Hur rättvist upplever du betygsystemet 

vara? 

Hur upplever du betygens roll i skolan? 

  



II 

 

Bilaga II –  

Koder och teman 

Använda fakta för högre betyg 

Nyanserat svårt att veta 

Smöra påverkar inte 

Prov främst men ambition kan hjälpa 

Läser sällan kunskapskrav men vet ungefär 

Läser inte kriterier 

Kriterier brukar stå i uppgiften 

Målsättning betyg 

Betygprat midterm 

Ej regelbunda betygsnack 

Kunde ej komplettera 

Nedlagt tid avgör 

Betyg ger status 

Bra betyg men ej plugghäst 

Betygen är allt 

Insats på lektioner bidrar 

Uppförande bidrar lite 

Svårt att förstå kunskapskrav 

Själv ta kontakt 

F-varning, då kommer de 

Nedlagt tid avgör 

Ansträningning avgör 

Endast examinationer 

 

 

 

 

Ingen press i klassrummet 

Läraren visar berörda kunskapskrav 

Betygsnack sista veckan 

Inget betygsnack 

Kolla betyget själv 

50-poängskurser få chanser 

Skiljer sig mellan lärare 

Ta reda på själv 

Fler betygssteg bra 

Betyg spelar stor roll 

Social kontakt spelar roll 

Svårt förstå kriterier 

Kollar sällan kunskapskraven 

Målsättning önskat betyg 

Ej tillräcklig information var man ligger 

Omprov om man ber om det 

Veta betyg sent 

Fakta för godkänt, resonemang för högre 

Prestera ständigt 

Bra på allt jämt 

Systemet sänder konstiga signaler 

Enda skolan går ut på 



III 

 

Relation till läraren 

Bedöms hela tiden 

Kan ej sänka  

Flams negativt 

Genomgående begrepp i kriterier 

Tog et tag att förstå innebörden 

Genomgång vid kursstart 

Betygsnack inbokas 

Målsättning betyg 

Ingen kommunikation 

Jaga lärare 

Återprövning viktigt 

Lärare förklarar processen.  

Social kontakt 

Ansträngning avgör 

Möjlighet till ompröva 

Betygen allt 

Lätt att förstå kriterier 

Svårt visa i prov 

Bedöms ständigt 

Särskilda bedömningstillfällen 

Svårt i ettan 

Svårt sätta sig in 

Sänkte viljan 

Kommunikationsmissar 

Viktigt med flera chanser 

Lärare skiljer sig åt 

Relation spelar roll 

Ingen feedback 

Vissa ger feedback 

Bra med flera steg 

1 kriterie kan sänka 

Tappar motivationen 

Dåligt för högpresterande 

Bra för lågpresterande 

Betygen är allt 

Press hela tiden 

Drivkraft och vilja påverkar 

Visa att man vill ha högt betyg hjälper 

Ambition ger fler möjligheter 

Tydliga bedömningstillfällen 

Genomgång första lektionen 

Visar kriterier i uppgifter 

Beror på läraren 

Beror på kurs (matte) 

Veta i efterhand olika tyngd 

Utebliven förklaring 

Små kurser få chanser 

Kört i kursen 

Värt lägga ner energi 

Fler chanser i högre kurser 

Olika begreppstolkning av lärare 



IV 

 

Gå och fråga 

Använda fakta 

Slump vid seminarier 

Veta frågor på förhand 

Orättvist system 

Dålig information i ettan 

Alla betyg spelar roll, ej fila 

Vill bli informerad tidigare 

Missuppfattat 

Lektioner påverkar lite 

Inte rädd att fråga 

Inte alls förstått systemet 

Aldrig ifrågasatt 

Strikt till kriterierna 

Inter reflekterat djupare 

Be om återkoppling 

Sätter upp möten 

Ej upplyst om systemet 

Korta kurser ej omprövning 

Visste inte vad fokusera på 

Förkunskaper spelar stor roll i ettan 

I trean är det prestationerna 

Lärarnas tolkning betydelse 

Olika betygsättningar 

Bra med fler steg 

Strikt på kriterierna 

Vi räknar ditt högsta betyg 

Betygen viktiga 

Dålig inställning i ettan 

Ångrar ettan 

Betygen är framtiden 

Meritpoäng visste in 

 


