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Abstract 
 
In our community we always make assessments of different kinds, as well officially as 

unofficially. We constantly judge each other and our surrounding. One kind of judgement 

made in the open is the one in school where the pupils’ skills are to be judged by teachers. 

This judgement may have big influence in the pupils’ future, since high grades may lead to 

work or higher studies. But what is a good grade – what is in the grade and why do the pupils 

get grades? The purpose of this essay was to examine the understanding of grades among 

Upper secondary school pupils.  

 

The used method is focus group interviews. Three different groups were interviewed with 

three to four pupils en each group. The results of the interviews were analysed on the basis of 

an analyzing tool that were made in the theoretical chapters.  

 

The result shows that the pupils’ opinions are that factors like personality, presence, ambition 

and engagement affect the grades. The fact that the pupils’ knowledge shall be compared to 

the steering documents the pupils do not mention when they are asked on which grounds the 

grades are set. The pupils describe the difference between the grades using different qualities 

of knowledge. They talk much of grades as a tool of selection for work and higher studies. 

The opinions are divided whether the grades are a motivation or a stress factor. None of the 

groups says that the grades may serve as a source of information for parents or municipality.  

 

Keywords: grades, grade criterion, the understanding of grades among pupils, the purpose of 

grades 
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Sammanfattning 
 
I samhället görs ständigt bedömningar av olika slag, såväl officiellt som inofficiellt. Vi 

människor gör hela tiden bedömningar av varandra och av vår omgivning. En bedömning som 

sker i det öppna är den i skolan där elevers kunskaper ska bli bedömda av lärare. Denna 

bedömning kan ha stor betydelse för elevens framtid, eftersom höga betyg kan leda till arbete 

eller vidare studier. Men vad innebär bra betyg – vad betygsätts? Och framför allt, varför 

betygsätts eleverna? Syftet med uppsatsen blev då att undersöka gymnasieelevers förståelse 

av betyg och betygskriterier.  

 

Metoden som användes är gruppintervjuer. Närmare bestämt intervjuades tre olika grupper 

med tre till fyra gymnasieelever i varje grupp. Resultatet av intervjuerna analyserades sedan 

utifrån en analysmodell som arbetades fram i de teoretiska kapitlen. 

 

Resultatet visar att eleverna menar att faktorer som personlighet, närvaro, ambition och 

engagemang har betydelse för betygens utfall. Att elevernas kunskaper ska mätas i 

förhållande till styrdokumenten är inte något som eleverna nämner när frågan om på vilka 

grunder betygsättningen sker kommer upp. Eleverna beskriver skillnaderna mellan 

betygsstegen med hjälp av olika kunskapskvaliteter. De talar mycket om betyg som 

urvalsverktyg till arbete och vidare studier. Det råder delade meningar bland eleverna 

huruvida betygen kan fungera som en motivation eller en stressfaktor. Ingen av grupperna 

nämner att betygen har en informationsfunktion för exempelvis föräldrar eller kommun.   

 

Nyckelord: betyg, betygskriterier, elevers uppfattningar av betyg, betygens syfte 
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1. Inledning 
I samhället görs ständigt bedömningar av olika slag, såväl officiellt som inofficiellt. Vi 

människor gör hela tiden bedömningar av varandra och av vår omgivning. En bedömning som 

sker i det öppna är den i skolan där elevers kunskaper ska bli bedömda av lärare. Denna 

bedömning kan ha stor betydelse för elevens framtid, eftersom höga betyg kan leda till arbete 

eller vidare studier. Men vad innebär bra betyg – vad betygsätts? Och framför allt, varför 

betygsätts eleverna? Det är trots allt eleverna betygen handlar om, därför har jag som blivande 

lärare funderat över vilken förståelse elever har av vad som ska bedömas och, framför allt, av 

varför de bedöms.  

 

1.2 Skolan och bedömning 

Skolan är något som berör eller har berört oss alla, därför har de flesta en åsikt om skolan. När 

skolan och skolsystemet diskuteras går det inte att undvika att tala om betyg. Vare sig vi som 

elever har sett betyget som en drivkraft att plugga hårdare eller som ett elände är trots allt 

betygen en form av en sammanställning över skolprestationerna. Denna sammanställning kan 

sedan vara avgörande för huruvida vi får ett arbete vi vill ha, eller om vi läser vidare. Detta 

kanske är den tydligaste orsaken till varför elever betygsätts i skolan, det var också den 

främsta anledningen till varför betygen var viktiga för mig som elev –jag visste att de 

påverkade min framtid. När jag under min lärarutbildning har studerat skollagen, läroplaner 

och betygskriterier ur olika synvinklar har jag börjat fundera över om inte betygen kan ha 

något annat syfte än endast som urvalsmaterial till högre utbildning. Jag har också börjat 

reflektera över vad jag som gymnasieelev hade för förståelse av de mål och kriterier som 

gällde för de olika kurserna. När jag tänker efter hade jag troligen inte någon större insikt i 

vad det var som egentligen bedömdes. Vad jag inte vet är huruvida detta gällde endast mig, 

eller om det var samma sak för de flesta av mina skolkamrater. Jag har också börjat fundera 

över hur det ser ut bland dagens gymnasieelever. Genom att undersöka betyg och 

betygskriterier ur ett elevperspektiv hoppas jag på att få en större insikt i vad eleverna har för 

förståelse av detta område. Denna insikt tror jag kan vara en viktig kunskap att ha med sig i 

min framtida yrkesroll som gymnasielärare. 

 

1.3 Betyg och bedömning 

När man diskuterar bedömning i allmänhet kan man utgå från tre frågor: varför, vem och vad? 

I skolans värld blir vemfrågan ganska lätt att svara på, läraren bedömer (officiellt) eleven. 
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Vad som ska bedömas finns beskrivet i mål och betygskriterier. Därför kan det till en början 

verka lätt att, både som lärare och elev, veta vad som ska bedömas. Tittar man närmare på 

dessa mål och kriterier inser man snart att de är tämligen breda i sina förklaringar. Det krävs 

alltså en viss tolkning av betygskriterierna för lärarens del, en tolkning som sedan ska 

förmedlas vidare till eleverna för att de ska veta vad som krävs av dem för ett visst betyg. 

Varför vi har betyg kan som sagt vara svårt, men intressant, att försöka få svar på. Om 

betygen ska ha avsedd funktion krävs att betygen är väl förankrade hos elever, de ska veta vad 

som krävs för att uppnå ett visst betyg, men framför allt bör de känna till varför vi har betyg.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet är att undersöka gymnasieelevers förståelse av betyg och 

betygskriterier. För att uppnå detta syfte har jag följande forskningsfrågor till hjälp: 

Vilken förståelse har gymnasieelever av betyg och betygskriterier? 

Förstår de vad som bedöms och varför? 

 

1.5 Tidigare forskning 

Forskningen om betyg och bedömning i den svenska gymnasieskolan ur ett elevperspektiv är 

inte särskilt omfattande. Framför allt har det gjorts studier om betyg som urvalsinstrument till 

högskolestudier, på uppdrag av Högskoleverket.1 Dock finns det forskning om hur 

förhållandena ser ut i grundskolan, vilket jag inte valt att redovisa här. Eftersom det 

nuvarande betygssystemet infördes 1994, är forskning innan dess inte aktuell i detta fall. 

 

Per Andersson kom år 2000 ut med sin doktorsavhandling i pedagogik: Att studera och bli 

bedömd. Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att 

erfara studier och bedömningar. Avhandlingen tar upp vilken betydelse olika former av 

bedömningar har för studerande och deras förhållningssätt till studierna. Framför allt riktar 

han in sig på högskoleprovets betydelse. Andersson kommer bland annat fram till att skolans 

bedömningar påverkar den studerande mer än vad högskoleprovet gör.2 

 

                                                 
1 Lindberg, Viveca (2007) Långtgående slutsatser trots få lärare och elever i studierna, ur: Sporre eller otyg –
om bedömning och betyg, Lärarförbundets förlag, s. 131 
2 Andersson, Per (2000), Att studera och bli bedömd. Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och 
vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar. Linköping 
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Fredrik Andréasson skriver i sitt examensarbete från 2007 om gymnasieelevers syn på betyg. 

Undersökningen är främst inriktad på om eleverna anser att betygen är rättvisa och huruvida 

de har en positiv eller negativ inställning till dem. Andréasson kommer bland annat fram till 

att elever kan se både positiva och negativa sidor med betyg.3

                                                 
3 Andréasson, Fredrik (2007), Gymnasieelevers syn på betyg. Karlstad 
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2. Material och metod 

Kapitlet består av en genomgång av den litteratur som främst används till uppsatsen. Därefter 

beskrivs metoden gruppintervjuer och dess positiva och negativa sidor samt vilka 

överväganden metoden kräver. Till sist beskrivs analysmetoden som används för att kunna 

analysera gruppintervjuerna. 

 

2.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturen om betyg i skolan är omfattande, därför valde jag ut de böcker jag ansåg 

innehålla de områden som uppsatsen är inriktad på. Den historiska tillbakablicken består till 

viss del av skrifter från Skolverket och till viss del av Henry Egidius bok Kunskapsrelaterade 

betyg (1995). Till det teoretiska kapitlet Kunskap och bedömning har jag använt mig av Bengt 

Selgheds bok Betygen i skolan –kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis (2006), 

som bygger på författarens doktorsavhandling. Selghed är filosofie doktor och 

universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad. Vidare består den teoretiska delen 

av kapitlet Betygens funktioner till vilket jag har använt mig av Lärarens värld –Introduktion 

till allmän didaktik (1999) av Gunn Imsen. Författaren är professor i pedagogik vid Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Boken handlar om det flesta delar av 

lärarens arbete, men framför allt kändes kapitlet om bedömning relevant. Även Birgita Allard, 

psykolog, Per Måhl, gymnasielärare och Bo Sundblad, forskare, har tillsammans skrivit en 

bok om bland annat betygens funktion: Betyg och elevens rätt till kunskap (1994). De senaste 

tre böckerna ligger till grund för analysverktyget som presenteras i kapitel fyra och fem.  

 

2.2 Gruppintervjuer 

Jag har använt mig av gruppintervjuer för att ta reda på vilken förståelse gymnasieelever har 

av betyg och betygskriterier. Gruppintervjuer, eller fokusgrupper, innebär i detta fall att en 

grupp elever blir intervjuade om ett på förhand bestämt ämne: betyg och betygskriterier. I 

boken Fokusgrupper skiljer Victoria Wibeck på gruppintervjuer och fokusgrupper. Wibeck 

menar att fokusgrupper är en typ av gruppintervju och definierar fokusgrupper enligt följande: 

”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 

ämne som bestämts av forskaren.”4 Eftersom definitionen till stor del stämmer in på denna 

                                                 
4 Wibeck, Victoria (2000), Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 
Studentlitteratur, Lund, s. 23 
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undersökning kan alltså metoden även kallas fokusgrupper. För klarhetens skull väljer jag 

dock att i fortsättningen använda mig av benämningen gruppintervjuer. 

 

Jag anser att denna metod är mest lämplig eftersom det är värdefullt med en diskussion kring 

ämnet för att lättare få fram elevernas åsikter. Eftersom syftet med uppsatsen är att få 

förståelse för elevernas uppfattningar är gruppintervjuer att föredra därför att de ger ett djup i 

materialet. Detta djup ger forskaren möjlighet att förstå och tolka människors tankar. 

Intervjuerna är kvalitativa, eftersom det tjänar syftet med att få förståelse och insikt i hur 

människor tänker. Syftet är alltså inte att generalisera, en kvalitativ metod innebär en 

möjlighet att istället studera människors erfarenheter och tankar på djupet. Med intervjuer 

som metod kan man få argument till varför människor tycker som de gör. I jämförelse med 

enkäter som metod innebär intervjuer att det går att vara säkrare på att de intervjuade 

uppfattar frågan rätt, med tanke på att ett ord eller begrepp kan betyda olika saker för olika 

människor.  

 

Något som inte går att undvika vid en intervju är den så kallade intervjuareffekten. Med detta 

menas att moderatorn, genom sin personlighet, klädsel, ålder, yrke osv. påverkar de som blir 

intervjuade. Detta ställer krav på moderatorn att vara förtroendeingivande så att inte de som 

blir intervjuade svarar det som de tror förväntas svara. Jag förebyggde detta genom att 

förklara att det inte fanns några rätta eller fel svar på mina frågor, utan att det var deras 

upplevelser och uppfattningar som var intressanta. Det faktum att det var mindre än tio år 

sedan jag själv studerade på gymnasiet och själv har erfarenheter av det nuvarande 

betygssystemet gör att jag har en viss förförståelse som kan vara till nytta i en sådan här 

situation. Detta gör också att jag själv inte talar så olikt de jag intervjuade vilket i sin tur kan 

underlätta både under själva intervjuerna, men även vid analysen av intervjuerna. 

 

En gruppintervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad beroende på vad syftet med 

intervjun är. I en strukturerad intervju styr moderatorn interaktionen i gruppen, medan målet i 

en ostrukturerad intervju är fri diskussion gruppmedlemmarna emellan.5 Jag valde ett 

mellanting som kan kallas semistrukturerad intervju, eftersom jag strävade efter en diskussion 

kring elevernas uppfattningar samtidigt som det fanns vissa områden jag ville att de skulle 

                                                 
5 Wibeck, (2000) s. 45 
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beröra. Detta krävde en viss inblandning från mitt håll i de fall de inte självmant berörde dessa 

områden, men jag ville inte lägga mig i för mycket så att jag störde diskussionen. 

2.3 Urval 

Undersökningen består av tre grupper, vilket går i linje med Wibecks tumregel som innebär 

att tre grupper är ett minimum.6 Eftersom tidsåtgången är begränsad och avsikten med 

undersökningen inte är att generalisera valde jag att följa denna rekommendation. Två av 

grupperna består i sin tur av fyra medlemmar och en grupp består av tre medlemmar exklusive 

moderatorn, av den orsaken att jag klart ville kunna höra allas åsikter samtidigt som jag ville 

undvika att det skulle bildas grupper inom gruppen som det lätt kan göra om det är för många.   

 

Grupperna bestod av totalt fyra killar och sju tjejer. Trots att syftet inte var att jämföra de 

olika könen så ville jag ha båda könen representerade. Jag såg en fördel med att ha både tjejer 

och killar ifall det skulle finnas skillnader könen emellan så att dessa olika åsikter i så fall 

kom med. Ibland kan det råda en viss allmän attityd på en skola och för att undvika detta 

genomförde jag intervjuerna vid två olika gymnasieskolor i en mellanstor stad i Värmland. 

Eleverna läste första året på samhällsvetenskapsprogrammet, vilket betydde att de läste kursen 

samhällskunskap A när intervjuerna genomfördes. Detta val gjorde jag för att undersöka vad 

elever som borde ha ett intresse för ämnet samhällskunskap tycker om betyg och 

betygskriterier i denna kurs. Eftersom syftet är att undersöka elevernas tankar om bland annat 

betygskriterier innebär det att jag måsta ha några betygskriterier att referera till. Då blev valet 

av samhällskunskap A intressant eftersom de ännu inte fått sina betyg i kursen och det kan bli 

extra tydligt om de har någon uppfattning om vad som kommer att betygsättas.  

 

Jag valde att intervjua grupper med elever som gick i samma klass eftersom de redan kände 

varandra och för att de förhoppningsvis kände sig trygga nog att uttrycka sina åsikter. Det 

finns dock vissa aspekter att tänka på när det gäller gruppdynamik. Wibeck menar att 

gruppmedlemmarnas personlighetsdrag påverkar grupprocessen; exempelvis kan en öppen 

personlighet uppfattas positivt och därmed lättare får medhåll av övriga deltagare.7 

Gruppmedlemmarna vill också i regel känna samhörighet med varandra, vilket de kan göra 

genom liknande bakgrund och synsätt. Eftersom deltagarna i min undersökning är lika gamla 

och går samma gymnasieprogram, finns det förutsättningar för att de kan känna denna 

                                                 
6 Wibeck, (2000) s. 48 
7 Wibeck, (2000) s. 27 
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samhörighet. Enligt Wibeck diskuterar en grupp med liknande personlighet och synsätt mer 

effektivt än motsatt grupp. Å andra sidan finns det en risk för att ett grupptänkande inträder, 

där endast ett sätt att tänka är det acceptabla.8  Genom att ha synliggjort dessa aspekter kan 

jag som moderator förhoppningsvis upptäcka sådana här tendenser. 

 

 I två fall gick jag in i klasserna och presenterade mig och undersökningen och frågade efter 

frivilliga, i det tredje fallet frågade läraren efter frivilliga. Jag tror inte det hade någon 

avgörande betydelse för utfallet, det viktiga var att poängtera att det var frivilligt och att de 

skulle vara anonyma i undersökningen. Det var dock viktigt att understryka att jag 

personligen utlovade anonymitet, men eftersom det är flera i en grupp kan jag inte garantera 

vad de andra eventuellt för vidare. 

 

2.4 Intervjuplanering 

Alla tre intervjuer genomfördes på den skola där eleverna går, i mindre grupprum och kring 

runda bord. Intervjun skedde under lektionstid för två av grupperna, medan den tredje 

gruppen stannade kvar efter lektionstid. Dokumentationen skedde med hjälp av en digital 

diktafon, vilket gruppdeltagarna var väl införstådda med. Enligt Wibeck är fördelen med en 

liten röstinspelningsapparat att den lätt kan tänkas bort av deltagarna och att de därmed svarar 

på samma sätt som de gjort om inte apparaten varit där. Nackdelen kan vara att det kan vara 

svårt att veta vem som talar när man senare ska lyssna på inspelningen.9 Jag föredrar dock en 

diktafon framför en videokamera eftersom kameran i större utsträckning kan påverka 

deltagarna. Problemet med att inte se deltagarna vid avlyssning avhjälpte jag dock genom att 

ha små grupper och anteckna en del av det som sades.  

 

För att få en så lyckad intervju som möjligt är det bra att vara väl förberedd. Ett sätt att göra 

detta på är genom en så kallad intervjuguide. I boken Kvalitativa intervjuer menar författaren 

Jan Trost att man kan ha en guide med endast frågeområden, vilket Trost själv föredrar för att 

man som intervjuare inte ska bli alltför låst vid vissa frågor.10 Detta tillvägagångssätt passade 

mig bra eftersom jag var ute efter en semistrukturerad intervju. Nedan följer ett antal områden 

jag avsåg undersöka. Jag har dock skrivit ner de frågor jag kan tänkas ställa under varje 

område för att förtydliga vad jag ville komma åt.  

                                                 
8 Wibeck, (2000) s. 29 
9 Wibeck, (2000) s. 79 
10 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, s. 50 
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Förståelse av betygskriterier i samhällskunskap A 

Har ni i klassen talat om betygskriterierna i samhällskunskap A? (på vilket sätt) 

Talar läraren och ni elever om betygskriterierna under terminens gång? (eller endast vid 

kursstart) 

Förstår ni betygskriterierna i samhällskunskap A? 

Vet ni vad ni behöver kunna för att få ett visst betyg i samhällskunskap A? (ge exempel) 

Funderar ni mycket kring betygskriterierna? 

Jämför ni era prestationer med betygskriterierna? (t ex har ni ett visst mål i tankarna, t ex VG, 

och tittar sedan på betygskriterierna vad som krävs för att nå detta mål) 

 

Förståelse av vad som är betygsgrundande 

Kan ni berätta på vilka grunder läraren sätter betyg i samhällskunskap A? (t ex provresultat, 

personlighet, närvaro…) 

Vems ansvar är det att era kunskaper redovisas?  

På vilket sätt visar ni era kunskaper? 

På vilket sätt tar läraren reda på vad ni kan? 

Upplever ni betygen rättvisa? 

 

Förståelse av betygens syfte 

Av vilka anledningar tror ni att ni får betyg? (vad kan ni ha betygen till? T ex urvalsverktyg, 

information, motivation…) 

 

2.5 Analysmetod 

För att kunna analysera innehållet i intervjuerna krävs en analysmetod. Metoden jag använde 

mig av är den vanligaste formen av intervjuanalys och kallas ad hoc. Metoden finns beskriven 

i Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale och innebär att analytikern använder 

sig av olika angreppssätt för att skapa mening. Jag har dock valt att utgå ifrån vissa aspekter 

när jag gjorde min analys. På så sätt vet jag som analytiker vilka infallsvinklar jag särskilt ska 

ägna tid och uppmärksamhet åt. Enligt Kvale kan man se ett större sammanhang genom att 

lägga märke till mönster, ställa samman och räkna.  För att skärpa förståelsen lyfter Kvale 

fram jämförelser, uppdelning och nyansering. Slutligen är det viktigt för den 

sammanhängande förståelsen att man skapar ett teoretiskt sammanhang.11  

                                                 
11 Kvale, Steinar, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, s. 184f 
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I likhet med Kvale menar Wibeck att analysen handlar om att ”koda materialet, dela upp det i 

enheter och söka efter trender och mönster”12. Wibeck lyfter även hon fram vissa aspekter att 

tänka särskilt på under intervjun. Det är intressant att studera språket gruppmedlemmarna 

använder, eftersom det kan förenkla eller komplicera kommunikationen dem emellan. Något 

som kan vara talande för huruvida en person inte har något intresse för frågan eller tycker att 

det är en känslig fråga är tystnaden. Andra viktiga aspekter är att titta på kroppsspråk, gester 

och tonfall.
13  

 

Slutligen kan sägas att analysen handlar om att finna mönster och göra jämförelser, dels 

grupperna emellan, men även med det teoretiska analysverktyg som presenteras i kapitel fyra 

och fem. En analys kan aldrig vara helt neutral eller objektiv eftersom den färgas av personen 

bakom analysen. I detta fall påverkas självklart analysen av min förförståelse och mina egna 

erfarenheter men målet är att komma så nära elevernas åsikter som möjligt genom att vid 

analysen lyssna på vad de säger och inte på vad jag förväntar mig att de ska säga. 

 

                                                 
12 Wibeck, (2000) s. 88 
13 Wibeck, (2000) s. 95 
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3. Historik 
Betygssättning är som bekant inte ett nytt fenomen. Redan på 1800-talet användes 

betygssättning, då i en annorlunda form än den vi har idag. Då betygsattes hela 

personligheten, även om tyngdpunkten låg på skolämnet. Man betygsatte till och med sådana 

aspekter som seder, uppförande och rikedom.14 I detta avsnitt kommer jag att ge en inblick i 

betygsystemens historik i Sverige, jag kommer dock att börja med det absoluta 

betygssystemet som användes i Sverige fram till 1960- talet. Därefter redogör jag för det 

relativa betygssystemet som infördes år 1962, för att avsluta med att beskriva dagens mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystem. 

 

3.1 Det absoluta betygssystemet    

Tanken bakom det absoluta betygssystemet var att det fanns en absolut och sann kunskap som 

eleverna skulle lära sig.15 Vid varje stadium fanns det en viss kunskap, förmedlad av lärare 

och läroböcker, som eleverna skulle återge på ett så korrekt sätt som möjligt.16 Betygsskalan 

var sjugradig och man betygsatte även uppförande och ordning. När kunskapssynen så 

småningom ändrades började också betygssystemet att kritiseras och man funderade på andra 

system än det absoluta.17 Den kritik som framfördes gällde bland annat att det fanns får få 

kriterier som angav vilken kunskap som krävdes för varje betyg, de blev alltså inte jämförbara 

eftersom olika lärare kunde kräva olika mycket av sina elever och detta system blev då inte 

heller rättvist vid ansökningar till högre studier.18 

 

3.2 Det relativa betygssystemet 

Det relativa betygssystemet infördes 1962 i samband med införandet av läroplanen för 

grundskolan, Lgr 62.19 Bakgrunden till detta betygssystem, som även kallas det 

grupprelaterade, går att finna i att kunskap inte längre sågs som något absolut. I stället såg 

man kunskap som något relativt som ständigt växer och förändras.20 Dessa nya insikter bidrog 

till idén om att mäta elevernas kunskaper utifrån en normalfördelningskurva. Syftet med detta 

                                                 
14 Andersson, Håkan, (1999) Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg. Studentlitteratur, Lund, s. 13f 
15 Skolverkets hemsida, Betygshistorik, http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338, 071122 
16 Egidius, Henry, (1995) Kunskapsrelaterade betyg, Gleerups förlag, Malmö, s. 18 
17 Egidius, (1995) s. 20 
18 Skolverkets hemsida, Betygshistorik, http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338, 071122 
19 Skolverkets hemsida, Betygshistorik, http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338, 071122 
20 Egidius, (1995) s. 22 
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system var att kunna jämföra elever med varandra för att på så sätt få ett rättvist system vid 

intagningen till högre studier. Betygsskalan var femgradig, där det framgick hur många 

procent av eleverna som skulle ha ett visst betyg. Även detta betygssystem innebar att man 

betygsatte ordning och uppförande. Till en början sattes betyg redan från lågstadiet men från 

och med att läroplanen för grundskolan, Lgr 80, infördes betygsattes eleverna från årskurs 

åtta. Kritiken mot detta system innebar bland annat att betygen speglade elevernas kunnande 

jämfört med varandra, men inte vad eleverna faktiskt kunde samt att vissa lärare fördelade 

betygen efter procenttalen i en enda klass, när tanken var att fördelningen skulle gälla hela 

Sverige.21 

 

3.3 Det mål- och kriterierelaterade betygssystemet 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem infördes 1994/95 i gymnasieskolan och ett 

år senare i grundskolan.22 Detta system har sin bakgrund i den förändrade styrningen av 

skolan. Hela samhället, inklusive skolan, gick från en regelstyrning till en mål- och 

resultatstyrning.23 Tanken bakom detta är att i stället för att följa vissa regler i sitt arbete, ska 

det finnas vissa mål att uppnå med arbetet.24 Under 1970-talet förändrades också synen på 

kunskap och inlärning, vilket ledde till att faktakunskaper inte var den enda kunskapen som 

räknades. Kvaliteter eller ”kunskaper” som lyftes fram var bland annat att kunna förstå 

sammanhang, initiativtagande och social kompetens. Denna nya kunskapssyn ledde så 

småningom fram till det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet där elevers prestationer 

ska ställas i relation till kunskapskvaliteter som är beskrivna i mål och kriterier.25 Alltså visar 

ett betyg i detta system att alla elever med detta betyg har vissa angivna kvaliteter i 

kunnandet. Betygsskalan är tregradig på grundskolan; godkänt, väl godkänt, mycket väl 

godkänt. På gymnasieskolan finns även betyget icke godkänt.26  

 

                                                 
21 Skolverkets hemsida, Betygshistorik, http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338, 071122 
22 Skolverket, (2002) Att bedöma eller döma, s. 7 
23 Egidius, (1995) s. 29 
24 Egidius, (1995) s. 30 
25 Skolverket, (2001) Bedömning och betygssättning, s. 17f 
26 Skolverket, (2001) Bedömning och betygssättning, s. 19f 
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4. Kunskap och bedömning 
Det går inte att skilja på kunskapssyn och bedömning. I tidigare kapitel om betygssystemets 

historik kan man se att betygssystemet hänger ihop med rådande kunskapssyn, framför allt 

samhällets kunskapssyn, men även lärarens kunskapssyn har betydelse för betygen. Vad är det 

då egentligen som ska betygssättas? I följande avsnitt undersöks vad styrdokumenten säger 

om kunskap och om vad som ska räknas med i betygssättningen. Vidare beskrivs vad Bengt 

Selghed, filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik, anser om bedömning och 

kunskap. 

 

4.1 Styrdokument 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) handlar kapitel 2.5 om bedömning och 

betyg, där står följande: ”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de 

kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i 

betygskriterier.”27 Skolverket har utarbetat allmänna råd om just betyg och betygssättning och 

samlat dem i Likvärdig bedömning och betygssättning, där de redovisar och kommenterar alla 

bestämmelser som finns för bedömning och betygssättning. I denna bok kommenterar de 

läroplanen på följande sätt:  

Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i kursen och att bedömning 

och betygssättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna som utgångspunkt. Det 

innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara 

grund för betygssättningen, …28 

 Om en elev däremot har varit frånvarande så pass mycket att det saknas betygsunderlag ska 

inte betyg sättas.29 I läroplanen anges också att läraren ska ge eleven information om dess 

framgångar i studierna och kunskapsutveckling. Det är också lärarens skyldighet att informera 

om på vilka grunder betygssättning sker.30 Syftet med detta är att eleverna ska vara väl 

förberedda på vilket betyg läraren kommer att sätta och på vilka grunder betyget sätts.31 Vid 

betygssättningen ska läraren utnyttja all information som finns om elevens kunskaper, väga in 

både skriftliga och muntliga bevis på kunskaper och även de kunskaper som eleven inte 

tillägnat sig i skolan. 

 

                                                 
27 Lpf 94, kap. 2.5, Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 48 
28 Skolverket, (2007) Likvärdig bedömning och betygssättning, s. 47f 
29 Skolverket, (2007) Likvärdig bedömning och betygssättning, s. 51 
30 Lpf 94, kap. 2.5, Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 48 
31 Skolverket, (2007) Likvärdig bedömning och betygssättning, s. 62 
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I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:134) finns föreskrivet om tillämpningen av 

betygskriterier inom gymnasieskolan. Där framgår bland annat att för att erhålla ett betyg ska 

eleven ha kunskaper motsvarande samtliga kriterier, för de högre betygen gäller dock att om 

eleven har särskilt goda kunskaper inom något område kan detta väga upp brister inom ett 

annat område. För att få ett högre betyg krävs också att kriterierna för de lägre betygen är 

uppnådda.32 

 

De kunskaper som ska betygsättas anges alltså i mål och betygskriterier. Denna undersökning 

är främst inriktad på vilken förståelse eleverna har av betygskriterierna i kursen 

samhällskunskap A på gymnasienivå. Därför är det intressant att titta närmare på vilka mål 

och kriterier som gäller för denna kurs. 

”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs                                                    
Eleven skall 
ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt 
arbetssätt                                                                                                                                   
kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och 
ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället                                                               
kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida 
perspektiv                                                                                                                                     
kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor                                          
kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor                                                                                               
känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 
ställningstaganden formas. 

Kriterier för betyget Godkänt                                                                                              
Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna.                                                                                                           
Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger orsaker och 
konsekvenser till dessa. 
Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor. 
Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och formas i 
samhället. 

Kriterier för betyget Väl godkänt                                                                                     
Eleven diskuterar och reflekterar över vikten av att leva efter rättigheter och skyldigheter i 
samhället samt de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
Eleven värderar olika källor samt använder någon samhällsvetenskaplig metod. 
Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt                                                                 
Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor. 
Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt visar 
i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar. 

                                                 
32 Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2000:134, hämtade från www.skolverket.se 
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Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors 
livsvillkor.”33 

4.2 Betygssystemets två grundpelare 

Skolverket ser en nära koppling mellan kunskapssyn och bedömning och anser att ” 

…bedömning kan inte ses fristående från synen på kunskap och synen på lärande. Sättet att 

göra bedömningar av elevers kunskapsinhämtande samspelar med och påverkas av den 

kunskapssyn som råder.”34 Bengt Selghed ser också denna koppling och skriver i sin bok 

Betygen i skolan –kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis om betygssystemets två 

grundpelare: kunskapssynen och bedömningsprincipen. Eftersom samhället har utvecklats till 

ett informationssamhälle eller kunskapssamhälle så krävs det andra former av kunskap av 

medborgarna än vad jordbruks- respektive industrisamhället krävde. Det blir allt mer viktigt 

att kunna tänka själv och vara kritisk, i stället för att endast reproducera kunskap.35 I 

läroplanen för de frivilliga skolformerna beskrivs kunskap på följande sätt: ”Kunskap är inget 

entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.”36 Selghed menar 

att denna kunskapssyn i läroplanen beror på att kunskapsutvecklingen idag är mycket snabb 

och att det därför krävs en förståelse för kunskapen, snarare än enbart en faktakunskap.37  

 

Betygssystemets andra grundpelare, bedömningsprincipen, kan i sin tur delas in i två skilda 

sätt att bedöma på. Det första tillvägagångssättet är normrelaterad bedömning där syftet är att 

kunna rangordna elever och mäta resultaten i förhållande till varandra. I det nuvarande 

betygssystemet gäller dock den kriterierelaterade bedömningsprincipen, vars syfte är att ha 

färdigställda mål och mäta elevens prestation i förhållande till dem i stället för att jämföra 

med andra elevers prestationer.38 Selghed lyfter också fram att i det nuvarande betygssystemet 

är det kvaliteten i kunskapen som ska bedömas. Målen och betygskriterierna fungerar som en 

referens för lärarna att bestämma vilka kvaliteter i kunskaperna eleven har uppnått.39 Selghed 

har även gjort en undersökning gällande vad lärare anser att betygen består av. Han kom 

bland annat fram till att lärarna även räknar med sådana aspekter som inte ska räknas med, 

                                                 
33 Kursplan Samhällskunskap A, hämtad från www.skolverket.se, 071206, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3754&extraId= 
34 Skolverket, (2001) Bedömning och betygssättning, s. 15f 
35 Selghed, Bengt, (2006) Betygen i skolan –kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, Liber AB, 
Stockholm, s. 47f 
36 Lpf 94 kap. 1.2, Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 40 
37 Selghed, (2006) s. 51 
38 Selghed, (2006) s. 55 
39 Selghed, (2006) s. 202 
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alltså sådana aspekter som eleverna själva inte kan påverka.40 Selghed lyfter fram sex aspekter 

som lärarna tar hänsyn till vid betygssättning: elevens kunskaper och färdigheter, elevens sätt 

att agera i skolarbetet, eleven som person, skolorganisatoriska aspekter, externa krav och 

förutsättningar, lärarens personliga läggning.41 Detta innebär med andra ord att betygen 

innehåller mer än bara det som det egentligen ska innehålla, varav mycket är sådant eleven 

inte kan påverka eller kontrollera.42 Inom bedömningsforskningen ser Selghed ett antal 

tendenser om vad det är som ska bedömas. Han anser att det har skett en förändring i denna 

fråga som hänger ihop med den förändrade kunskapssynen. Förändringen innebär en 

förskjutning från bedömning av faktakunskaper till en bedömning av förmågor som att kunna 

granska kritiskt och analysera. Vidare har det skett en förskjutning från en kunskapssyn som 

har ett rätt och ett fel, till en kunskapssyn där kunskapen beror på vilket sammanhang det sätts 

i. Detta innebär att bedömningen inte längre lägger fokus på rätta svar, utan istället på givande 

frågor.43 

 

4.3 Vad ska bedömas? 

Detta kapitel har behandlat frågan om vad som egentligen ska bedömas; vad ska räknas med i 

betygssättningen? Det har bland annat framkommit att det är lärarens uppgift att informera 

eleven om dess kunskapsutveckling och på vilka grunder betygssättningen sker. Övriga 

slutsatser av kapitlet sammanfattas i punktform. Denna sammanfattning fungerar som ett 

analysverktyg vid analysen av undersökningens resultat. 

 

• Elevens kunskaper ska mätas i förhållande till de kriterier och mål som finns för 

respektive kurs. 

• Det är kvaliteterna i kunskaperna som ska stå i förgrunden. 

• Saker som exempelvis närvaro, flit, läxläsning, lektionsarbete ska inte ingå i 

bedömningen. 

 

                                                 
40 Selghed, (2006) s. 159 
41 Selghed, (2006) s. 174 
42 Selghed, (2006) s. 176 
43 Selghed, (2006) s. 207 
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5. Betygens funktioner 
Betygen är en viktig del av många elevers skolgång. De flesta håller nog med om att höga 

betyg innebär en större valfrihet att bestämma över sin egen framtid i form av vidare 

utbildning och yrkesval. Men bedömning av kunskap kan ha flera olika syften. I detta kapitel 

behandlar jag denna fråga utifrån olika författares synvinkel, jag utgår dock ifrån Gunn 

Imsens uppdelning av bedömningens funktioner; inre och yttre funktioner.   

 

5.1 Inre funktioner 

Gunn Imsen, professor i pedagogik, skiljer mellan två funktioner för bedömning: inre 

funktioner och yttre funktioner. De inre funktionerna tillgodoser pedagogiska behov i form av 

exempelvis handledning och motivation. Imsen anser att eleven utvecklas genom att få 

respons på sina handlingar. Återkoppling och bedömning är nödvändig för att eleven ska lära 

sig av sina handlingar.44 I boken Betyg och elevens rätt till kunskap av Birgita Allard, Per 

Måhl och Bo Sundblad finns ett liknande resonemang där de menar att ett redovisat omdöme 

är bättre än tystnad eftersom alla elever behöver bli sedda. Betygen ligger till grund för 

elevens utveckling. Betygen kan också används som en utgångspunkt för diskussion om 

vidare utveckling.45 Vidare kan betyg bli ett sätt att veta när det är lämpligt att sätta in extra 

resurser för en elev, t ex kan föräldrarna kräva extra stöd till sitt barn om denne inte uppnått 

godkänt i ett visst ämne. Allard, Måhl och Sundblad menar också att alternativet, ingen 

information alls, inte leder till utveckling eftersom eleven då inte vet vad den behöver arbeta 

mer med.46 Enligt författarna måste en demokratisk skola ha öppna spelregler där alla vet 

vilka kunskaper som krävs och där betygskriterierna och målen är tydliga och redovisade i 

förväg.47 Betygen blir en konkretisering av skolans, ämnets, och kursens mål.48 Vidare består 

de inre funktionerna av information, där Imsen anser att det är många som vill ha information 

om elevers prestationer. Det kan till exempel vara lärare som behöver ha information om 

elevernas kunskapsnivå för att kunna planera undervisningen på ett lämpligt sätt, det kan vara 

föräldrar som vill veta hur det går för sina barn, det kan också vara kommunen som vill ha 

information om kunskapsnivån i skolorna de ansvarar för.49 

                                                 
44 Imsen, Gunn, (1999) Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik. Studentlitteratur, Lund, s. 320f 
45 Allard, Birgita, Måhl, Per och Sundblad, Bo, (1994) Betyg och elevens rätt till kunskap, Liber Utbildning, 
Stockholm, s. 22 
46 Allard, Måhl och Sundblad, (1994)  s. 42 
47 Allard, Måhl och Sundblad, (1994) s. 30 
48 Allard, Måhl och Sundblad, (1994) s. 35 
49 Imsen, (1999) s. 321 
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5.2 Yttre funktioner 

De yttre funktionerna möter behov som inte angår skolan såsom kontroll, som helt enkelt 

innebär att man kontrollerar om eleven har tillräckliga kunskaper inom ett visst område.50 I 

boken Pedagogisk bedömning menar dock Lars Lindström att det har skett en förändring från 

att betygen används som en kontroll till att bedömningen även används i syftet att utveckla 

och analysera lärande.51 Denna utveckling mot en bedömning för lärande innebär att lärare 

och elev tillsammans bedömer var eleven befinner sig och vad eleven kan göra för att 

utvecklas.52 En andra yttre funktion är sortering som innebär att betygen blir en mekanism för 

att ranka elever efter betyg, som i längden avgör om eleven kommer in på högre 

utbildningar.53  

 

5.3 Varför betyg? 

Bedömning i allmänhet och betyg i synnerhet kan alltså ha flera olika syften. Jag 

sammanfattar dem i punktform. Denna sammanfattning fungerar som ett analysverktyg vid 

analysen av undersökningens resultat. 

• Betygen ligger till grund för elevens utveckling. För att veta vad eleven behöver 

arbeta med krävs en respons på elevens arbete. 

• Betygen är en konkretisering av skolans mål. 

• Betygen kan fungera som en motivation för eleverna. 

• Betygen innebär information; till föräldrarna, till kommunen och för läraren att ha 

som underlag vid exempelvis lektionsplanering. 

• Betygen kan fungera som en kontroll på vad eleven har för kunskaper. 

• Betygen kan också användas i syftet att utveckla elevens lärande. 

• Betygen fungerar som ett urvalsinstrument, framför allt till utbildningar. 

 

                                                 
50 Imsen, (1999) s. 322 
51 Lindström, Lars (2005)  Pedagogisk bedömning ur Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och 
utveckla kunskap. HLS förlag, Stockholm, s. 13 
52 Lindström, (2005) s. 16 
53 Imsen, (1999) s. 322f 
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6. Resultat 
För att redovisa resultatet av intervjuerna så tydligt och sammanhängande som möjligt är det 

indelat i olika avsnitt. Dessa kategorier sammanfaller med kapitlen Kunskap och bedömning 

och Betygens funktion, där sammanfattningarna i slutet av varje kapitel fungerar som ett slags 

analysverktyg. Varje avsnitt består av först en sammanfattande text av det som framkom i 

intervjuerna, och sedan en jämförande analys med respektive analysverktyg. I resultatkapitlet 

varvas alltså redovisningen av intervjuerna med analysen av densamma. I följande 

redovisning av intervjuerna har jag delat in grupperna enligt följande: Grupp A och B går i 

samma klass och deltagarnas namn har jag ersatt med namn som börjar på A respektive B. 

Den tredje gruppen är grupp C vars deltagare har fått namn som börjar på bokstaven C. 

 

6.1 Förståelse av betygskriterier och av vad som är 
betygsgrundande 

Detta avsnitt behandlar i vilken mån läraren och eleverna talar om betygskriterier, huruvida 

eleverna förstår betygskriterierna och om eleverna jämför betygskriterierna med sina 

prestationer. Vidare innehåller avsnittet vems ansvar det är att elevernas kunskaper redovisas 

och om eleverna tror att de får rättvisa betyg. 

 

6.1.1 Tendenser i intervjuerna 

Eleverna säger att de inte har talat särskilt mycket om betygskriterierna, eller att de inte 

kommer ihåg. De flesta kommer dock ihåg att de har fått papper med betygskriterierna men 

att de, som Casper uttryckte det, ”är skrivna som lagen; det är inte intressant och man bryr sig 

inte.” Undantaget är grupp A som säger att deras lärare har pratat mycket om 

betygskriterierna, även under terminens gång. Detta var intressant att notera eftersom grupp A 

går i samma klass och har samma lärare som grupp B. Grupp A och B säger dock att de ibland 

har enskilda samtal med läraren om hur de ligger till. Trots att två av grupperna knappt har 

diskuterat betygskriterierna, säger de att de på ett ungefär vet vad de behöver kunna för att 

uppnå de olika betygen. De nämner exempelvis att det på godkänt-nivå mest handlar om 

faktakunskaper medan det krävs mer egna resonemang, reflektioner och att man utvecklas för 

de högre betygen.  
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Med ett undantag använder sig inte eleverna av betygskriterierna när de studerar själva inför 

exempelvis en redovisning eller ett prov. I stället studerar de så gott de kan och gör sitt bästa 

för att sedan hoppas att det leder till ett högt betyg. 

 

När eleverna ska berätta om på vilka grunder läraren sätter betyg i samhällskunskap A nämner 

de saker som närvaro, ambition och engagemang. Saker som elevens kunskap och 

uppträdande i klassrummet kommer också på tal. Detta kan illustreras med följande citat: 

”Man ska ju få betyg på det man kan och hur ambitiös man är, inte hur man är som person.” 

(Björn). Eleverna trodde att personligheten spelade en liten roll i betygen. En förklaring till 

detta gav Britta som menade att om relationen med en lärare fungerar bra innebär det att 

eleven vågar fråga mer och anförtro sig till den läraren, vilket i sin tur kan leda till högre 

betyg. De sade också att en positiv inställning till ämnet och studierna är bra för betygen. 

 

Grupperna är samstämmiga när det handlar om vems ansvar det är att elevernas kunskaper 

redovisas: det är både elevens och lärarens ansvar. Det är elevens uppgift att visa vad den kan, 

vara aktiv på lektionerna och prestera på prov. Läraren ska undervisa på ett sätt så eleverna 

förstår, se till att alla får prata och se till att alla får visa vad de kan. Ett exempel på hur 

läraren kan underlätta för eleverna att visa vad de kan ger Björn när han talar om att en lärare 

hade en slags ”räddningsplanka” på ett prov där de fick skriva sådant som de kunde men som 

inte kom med på provet. Läraren ska däremot inte ta ansvar för elevens inlärning enligt grupp 

A. Alla grupper uppger att deras egen lärare tar reda på vad de kan genom att titta på 

provresultat, läxförhör och inlämningar. Lärarna till de två klasserna ställer dessutom mycket 

frågor under lektionen och ibland ger lärarna eleverna oförberedda uppgifter. 

 

Alla tre grupperna tror att de kommer att få rättvisa betyg i kursen samhällskunskap A. Detta 

antagande grundar grupp A på saker som att läraren inte har några favoritelever och att 

lärarens erfarenhet gör att denne har bra koll på var eleverna befinner sig på betygsskalan. 

Grupp C menar att de har mer respekt för läraren nu än vad de hade på högstadiet och att de 

därför tror att de får rättvisa betyg. 
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6.1.2 Jämförande analys 

I slutet av kapitel fyra finns den sammanfattning som fungerar som ett slags analysverktyg vid 

analysen av det resultat jag redovisat ovan. För att förtydliga vad det är jag jämför med i min 

jämförande analys återger jag detta analysverktyg nedan.  

Vad ska bedömas? 

• Elevens kunskaper ska mätas i förhållande till de kriterier och mål som finns för 

respektive kurs. 

• Det är kvaliteterna i kunskaperna som ska stå i förgrunden. 

• Saker som exempelvis närvaro, flit, läxläsning, lektionsarbete ska inte ingå i 

bedömningen. 

 

I kapitel 4 framgår även att det är lärarens uppgift att informera eleverna om deras 

kunskapsutveckling och på vilka grunder betygssättning sker. Av svaren i intervjuerna kan det 

uttolkas att eleverna får information om sin kunskapsutveckling, men att fullständig 

information om på vilka grunder betygssättningen sker saknas. Även om informationen har 

getts så har den inte till fullo nått ut till eleverna. Att grupp A och B gav olika svar på om de 

pratat om betygskriterierna kan, enligt mig, bero på att den första elev som svarade i varje 

grupp gav olika svar och att de andra i gruppen kan ha blivit påverkade av detta och endast 

kommit ihåg det som samstämde med vad de övriga svarade. Det är möjligt att eleverna 

omedvetet kan ha påverkat varandra i frågan. Det kan tänkas att detta har skett även vid andra 

frågor, men eftersom detta var den enda fråga där de ombads minnas en händelse så skiljer sig 

den från övriga frågor som handlar om deras förståelse av betyg och betygskriterier. Därmed 

är inte heller risken för denna typ av omedveten påverkan lika stor vid övriga frågor. 

Elevernas insikter i betygskriterierna tolkar jag som att de har en känsla av vad som krävs för 

de olika betygen men att de egentligen inte riktigt vet. Detta antagande grundar jag på att de 

med få ord beskriver vad som krävs samtidigt som två grupper säger att de inte har diskuterat 

betygskriterierna särskilt mycket. Det är intressant att de trodde att personligheten spelade in 

över huvud taget eftersom det inte ska göra det enligt de styrdokument som behandlar betyg. 

 

Enligt ovanstående sammanställningen om vad som ska betygssättas är det elevens kunskaper 

som ska mätas i förhållande till de kriterier och mål som finns för respektive kurs. Eleverna 

nämner inte alls detta vilket kan bero på att betygskriterierna inte tycks vara centrala i 

undervisningen och därmed inte heller för eleverna. Vidare ska kunskapernas kvaliteter stå i 

fokus samtidigt som exempelvis närvaro och flit inte ska ligga till grund för betygssättningen. 
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Eleverna verkar ha förstått det här med olika kunskapskvaliteter med tanke på att de uppger 

att det krävs eget resonemang och egna reflektioner för att nå ett högre betyg än godkänt. 

Många elever tyckte också att närvaro, ambition och engagemang var viktiga för betygen. 

Detta går alltså inte i linje med vad som ska betygsättas enligt styrdokument och andra texter 

(som framgår i kapitel fyra). Jag frågar mig om detta kan ha att göra med att de tidigare 

betygssystemen betygsatte ordning och uppförande? Även om lärarna i de aktuella fallen inte 

har använt sig av detta betygssystem, så kan det leva kvar sen de själva var elever. Detta kan 

vara en bidragande orsak till att även saker som ambition och närvaro inofficiellt påverkar 

betygen en aning.  

 

Enligt styrdokumenten ska läraren utnyttja all information om elevens kunskaper, detta 

innefattar såväl skriftlig som muntlig. Dessutom ska läraren se till sådana kunskaper som 

eleven tillägnat utanför skolan. Eleverna i undersökningen tycker att det är både deras eget 

ansvar att redovisa sina kunskaper och lärarens ansvar att ta reda på dem. Elevernas lärare ser 

till läxor, prov och inlämningar, men alla grupperna påpekade att läraren även såg till 

lektionsarbetet. Enligt mig är det bra att ha så många olika redovisningsformer som möjligt 

för eleverna. Alla elever är olika, en del gör bättre ifrån sig på muntliga redovisningar medan 

andra föredrar skriftliga redovisningar. Det är också positivt att eleverna har uppfattningen att 

även lektionerna kan vara viktiga för betygen. Detta tror jag kan hjälpa eleverna att se 

helheten i undervisningen och inte bara studera inför prov. På så sätt leder detta 

förhoppningsvis till en kunskapssyn som innebär att eleverna får en förståelse för kunskapen i 

stället för enbart faktakunskap, i enlighet med vad som framkom i kapitel fyra.  

 

Alla tre grupperna tror att de kommer att få ett rättvist betyg i samhällskunskap A. De menar 

att lärarens erfarenhet och professionalism leder till rättvisa betyg. Detta resonemang kan jag 

hålla med om, men det jag frågar mig är hur eleverna kan bedöma om de får ett rättvist betyg 

om de bara till viss del vet vad som krävs för de olika betygen? Jag tolkar det som att de ha en 

känsla av om de får ett rättvist betyg, men egentligen vet de inte riktigt. I vilket fall uttrycker 

eleverna ett förtroende för läraren. 

 

Avslutningsvis kan nämnas att i de flesta fall sammanfaller elevernas svar med varandra. De 

vet till viss del vad som betygssätts och de har förstått tanken med olika kunskapskvaliteter. 

Dock verkar det som att eleverna har svårt att koppla betygskriterierna till den konkreta 
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undervisningen. Detta kan bero på att de tycker att kriterierna är krångliga och att de inte 

diskuterar dem särskilt mycket. 

 

6.2 Förståelse av betygens syfte 

Denna del av resultatkapitlet behandlar elevernas uppfattningar om vad betygen visar, vad de 

kan användas till och om de är användbara. Avsnittet handlar alltså om elevernas 

uppfattningar angående betygens funktion.  

 

6.2.1 Tendenser i intervjuerna 

Grupp A anser att betygen visar hur kompetent och ambitiös man är. Det är också en 

bekräftelse på hur det går i skolan. Grupp B har samma åsikt och säger att betygen visar hur 

bra det går i skolan. Både grupp B och C framhåller att de har betygen de får i slutet av första 

året till att söka in på olika inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet. Något som är 

genomgående i alla tre grupperna är att de ser betygen som ett urvalsverktyg till högre 

utbildning och till jobb. Björn anser att det måste finnas ett kunskapsmått att gå efter vid 

antagningar till utbildningar och till jobb eftersom det skulle ta för lång tid att intervjua alla 

sökande. Betygen fungerar bra som detta kunskapsmått. Just intervjuer diskuterar även grupp 

A som kommer fram till att det borde finnas intervjuer till de flesta yrkesutbildningar 

eftersom de i större grad än betygen visar engagemang och intresse. De menar att om man t ex 

söker till läkarutbildning är det inte så viktigt vad man har för betyg i historia A, utan det 

viktiga är vad de lär sig på läkarutbildningen. Undantaget är Anders som anser att det går att 

fejka ett intresse vid intervjun och att betyg därför är mer objektiva. Grupp C tar också upp 

intervjuer och tycker att intervjuer borde användas vid fler antagningar än vad den gör idag. 

De tycker att intervjuer visar personlighet och inställning och att enbart betyg inte säger hur 

bra man är på ett jobb. En elev i grupp C menar att betygen ändå säger något om huruvida 

man har de grundläggande kunskaper som krävs. Alla intervjuade elever tänker sig att de ska 

läsa vidare efter gymnasiet, och kanske sammanfattar Brittas fundering även de andras 

tankegångar: ”Har man bara betyg för och begränsa antalet platser eller varför har man det 

liksom?” 

 

Samtidigt som eleverna bedömer betygen viktiga nu så tycker de att betygen påverkar 

framtiden. De tycker att betygen är viktiga för dem just nu eftersom de visar hur det går för 

dem i skolan, som är deras vardag, deras jobb. De tror inte att betygen kommer att betyda lika 
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mycket för dem senare i livet eftersom de då kommer att referera till andra jobb de haft i 

stället för betygen. På samma gång tror de att betygen kommer att vara viktiga för framtiden 

på grund av att bra betyg kan leda till en bättre framtid.  

 

Britta säger att det känns som betyg delar in människor i olika kunskapsnivåer. Hon blir också 

stressad över betygen och har svårt att känna glädje över dem. Björn däremot blir sporrad av 

att kämpa för högre betyg och tror att ha inte hade lärt sig lika mycket utan betyg. I grupp B 

nämns också att om de tycker att ämnet i sig är intressant är det mer motiverande än betygen. 

Även i grupp C ser man betyg som något att sträva efter. 

 

6.2.2 Jämförande analys 

I slutet av kapitel fem finns den sammanfattning som fungerar som ett slags analysverktyg vid 

analysen av det resultat jag redovisat ovan. För att förtydliga vad det är jag jämför med i min 

jämförande analys återger jag detta analysverktyg nedan.  

 

Varför betyg? 

• Betygen ligger till grund för elevens utveckling. För att veta vad eleven behöver 

arbeta med krävs en respons på elevens arbete. 

• Betygen är en konkretisering av skolans mål. 

• Betygen kan fungera som en motivation för eleverna. 

• Betygen innebär information; till föräldrarna, till kommunen och för läraren att ha 

som underlag vid exempelvis lektionsplanering. 

• Betygen kan fungera som en kontroll på vad eleven har för kunskaper. 

• Betygen kan också användas i syftet att utveckla elevens lärande. 

• Betygen fungerar som ett urvalsinstrument, framför allt till utbildningar. 

 

Ovan ser vi att betygen ligger till grund för elevens utveckling, vilket eleverna i viss mån 

också nämner. De säger till exempel att betygen är en bekräftelse på hur det går i skolan. De 

kan alltså till viss del se att betygen är till för dem själva och deras utveckling.  

 

Eleverna talar mycket om betyg som urvalsinstrument till jobb och högre utbildningar. Alla 

elever sade att de skulle läsa vidare, kanske kan det vara en anledning till att de är fokuserade 

på betyg som urvalsverktyg. I samma veva nämner många också att antagningar borde 
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kompletteras med intervjuer i de flesta fall. Jag tolkar det som att detta inte beror på ett 

missnöje med betygen, men kanske tycker de att betygen inte säger hela sanningen om en 

person. En förklaring kan vara att i samhället i stort, och även i skolan, ses betyg som i första 

hand ett urvalsinstrument. Detta speglar så klart av sig på elevernas uppfattningar om betyg. 

 

Eleverna har skilda uppfattningar vad gäller huruvida betygen kan fungera som en motivation. 

Det finns de som menar att betygen är en källa till stress och känner inte någon glädje över 

bra betyg, medan andra blir sporrade av att kämpa för bra betyg. Dessutom tror flera elever att 

de inte hade studerat i lika stor utsträckning om inte betyg hade existerat. Jag tror att denna 

delade mening angående betyg har funnits lika länge som betygen har funnits. Betyg är trots 

allt en bedömning av någons prestationer och eftersom alla människor är olika så reagerar alla 

olika på att bli bedömd. Det finns de som menar att ett dåligt betyg leder till lite sämre 

självkänsla vilket i sin tur leder till fler dåliga betyg och till slut blir det en ond spiral. Trots 

allt tolkar jag det som att betygen över lag ses som något positivt av eleverna. 

 

Ett av betygens syften enligt kapitel fem är att ge information; till exempelvis föräldrar, lärare 

eller kommun. Detta nämner inte eleverna, mer än att någon skämtsamt säger att de briljerar 

med betygen för släkten. De pratar inte om i vilken mån betygen är ett sätt för föräldrar att se 

hur det går för sina barn i skolan. Enligt mig har detta kan sin orsak i att föräldrakontakten i 

regel inte är lika stark på gymnasiet som den är under tidigare skolår.  

 

Betyg kan också användas i syftet att utveckla elevens lärande. Det är svårt att säga om 

eleverna ser på sina betyg på detta sätt eftersom de inte diskuterar detta närmare. Dock tror 

flera elever att de inte hade lärt sig lika mycket utan betyg och de, när de fick betyg i åttan, 

”skärpte sig”. Detta kan tolkas som att de har nått en viss förståelse för att betygen utvecklar 

deras lärande. 

 

Sammanfattningsvis ser eleverna betygen främst som ett urvalsinstrument till arbete och till 

högre utbildningar. Men de tycker att betygen borde kompletteras med intervjuer i de flesta 

fall. De ser också betygen som en slags kontroll och information om vad de kan och hur det 

går för dem i skolan. Vissa elever ser betygen som en motivation till att studera, medan andra 

blir stressade av jakten på höga betyg. 

 



 28 

6.3 Andra diskuterade ämnen 

I inledningen av respektive intervjun uppmanande jag eleverna att ta upp alla tankar och idéer 

de hade, även om de inte direkt handlade om de ämnen och frågor jag ställde. Detta ledde till 

att åsikter om andra delar av betygsområdet kom upp till diskussion, vilket kan vara värt att 

nämna. En fråga som dök upp i alla grupper var betygsskalan. Grupp C ville ha mer 

nyanserade betyg, eftersom VG-nivån var särskilt bred. Deras lärare använder sig av plus och 

minus tillsammans med betygen för att tydliggöra var eleven befinner sig på skalan, detta var 

eleverna dock inte nöjda med eftersom dessa plus och minus ändå inte syns i det slutgiltiga 

betygsdokumentet. Grupp B tyckte även de att betygsstegen var för breda och ville ha flera 

steg eftersom ett plus inte syns i det slutgiltiga betyget. Grupp A däremot var nöjda med tre 

(godkänt)steg, även om de ansåg att G-nivån var lite väl bred. De var även positivt inställda 

till plus och minus användandet, eftersom det kunde fungera som en extra motivation att veta 

att man var nära nästa betygssteg.  

 

Det finns alltså delade meningar bland eleverna vad gäller frågan om antalet betygssteg. Jag 

tror att detta speglar åsikterna bland elever i allmänhet, där de som är kritiska anser att endast 

tre godkäntsteg kan innebära orättvisa betyg. Detta är en fråga värd att som lärare diskutera 

med eleverna, bara för att betygen är fastställda på ett visst sätt behöver inte det betyda att det 

är det enda och bästa sättet. Å andra sidan måste man relatera antalet betygssteg till 

betygssystemet. Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem betygssätter i första hand 

kunskapskvaliteter, vilket inte helt lätt går att dela in i olika betygssteg. Om man går tillbaka 

till läroplanen för de frivilliga skolformerna beskrivs kunskap med de så kallade ”fyra f:en” –

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Vidare står det att undervisningen inte får betona 

någon kunskapsform, vilket däremot betygskriterierna gör. Eftersom de fyra 

kunskapsformerna samspelar med varandra blir det extra svårt att dela upp dem mellan olika 

betygsnivåer. Detta tycker jag gör frågan än mer komplicerad och intressant, dock finns inte 

utrymme att diskutera den här, kanske kan det vara ett ämne att undersöka i en annan uppsats? 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel ges en överblick över vad som framkom av intervjuerna. Här nämns eleverna 

mest i generella drag för att underlätta för läsaren att få en översikt över undersökningens 

resultat. Detaljerna redovisas i föregående kapitel och diskuteras ytterligare i kommande 

kapitel.  

 

Undersökningen visar att eleverna får information om sin kunskapsutveckling och på vilka 

grunder betygssättningen sker. Informationen har dock inte fullständigt nått ut till eleverna, 

eftersom två av tre grupper inte säger sig ha pratat om betygskriterierna. Att elevernas 

kunskaper ska mätas i förhållande till styrdokumenten är inte något som eleverna nämner när 

frågan om på vilka grunder betygsättningen sker kommer upp. Eleverna vet trots detta 

skillnaderna mellan betygsstegen och beskriver dessa med hjälp av olika kunskapskvaliteter, 

exempelvis säger de att det krävs eget resonemang och egna reflektioner för högre betyg. 

Eleverna menar att faktorer som personlighet, närvaro ambition och engagemang har 

betydelse för betygens utfall. Detta talar rakt emot vad styrdokumenten säger. Eleverna tycker 

att det både är deras eget ansvar såväl som lärarens ansvar att visa/ta reda på elevens 

kunskaper. Eleverna menar att betygen bland annat är ett mått på hur det går för dem i skolan, 

vilket kan tolkas som att de till viss del kan se betygen som en del av deras utveckling. De 

talar mycket om betyg som urvalsverktyg till arbete och vidare studier, nu närmast ska 

betygen användas till att söka inriktning inom programmet de går. Det råder delade meningar 

bland eleverna huruvida betygen kan fungera som en motivation eller en stressfaktor. Ingen 

av grupperna nämner att betygen har en informationsfunktion för exempelvis föräldrar eller 

kommun.  
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8. Slutdiskussion 

Vad har då gymnasieelever för förståelse för betyg och betygskriterier? Även om 

undersökningen i detta arbete är mycket begränsad går det att urskilja vissa tendenser i 

elevernas svar. Dessa svar talar så klart om vad just dessa elever anser om betygsfrågan, men 

samtidigt tror jag inte att deras åsikter är helt olik andra elevers synpunkter. Detta kapitel 

syftar till att diskutera vilka eventuella konsekvenser undersökningens resultat kan ha för 

undervisningssituationen. Vidare diskuteras övriga didaktiska funderingar som uppsatsen gett 

upphov till. Till sist ges förslag på hur vidare forskning skulle kunna se ut. 

 

8.1 Betyg och undervisning 

I resultatkapitlet framkom att eleverna inte hade tillgodogjort sig fullständig information om 

betygskriterierna. Detta tror jag är en av grundstenarna i förståelsen av hur betygen sätts och 

varför. Ser eleverna betygskriterierna som ett av många papper med en obegriplig text på så är 

det inte konstigt om de inte har någon förståelse för betygskriterierna. Jag tror att det är viktigt 

att som lärare bryta ner kriterierna i mindre delar och koppla dem till den konkreta 

undervisningen för att på så sätt få upp elevernas intresse för kriterierna. Om eleverna är 

medvetna om vad som krävs för de olika betygen tror jag att de får det lättare att se en mening 

med sitt skolarbete och de får samtidigt ett tydligt mål att sträva efter.  

 

I resultatkapitlet drog jag slutsatsen att betygskriterierna inte spelade en central roll i 

undervisningen och därmed inte heller för eleverna. Detta kan få konsekvensen att eleverna 

inte jämför sina kunskaper med aktuella mål och kriterier. En annan intressant aspekt av detta 

kan vara att se det från ”det andra hållet”, nämligen: är det viktigt att betygen spelar en central 

roll i undervisningen? Jag ställer mig lite delad till denna fråga eftersom, som jag tidigare 

nämnt, anser att en tydlighet och uppmärksammande av betygskriterierna leder till en ökad 

förståelse för dem från elevernas sida. Men samtidigt tror jag att en fokusering på betygen i 

undervisningen kan få effekten att eleverna kan få svårare att se ett sammanhang i 

undervisningen eftersom de trots allt betygsätts efter varje kurs.  

 

Av resultatet framkom det att eleverna hade en viss uppfattning av betygskriterierna trots att 

de flesta inte sade sig ha diskuterat dem närmare. Jag kanske tolkar lite ”mellan raderna”, men 

det tycktes som om eleverna hade med sig denna uppfattning sedan tidigare. Eftersom de har 

fått betyg under två års tid innan denna intervju så har de så klart bildat sig uppfattningar om 
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betyg och betygskriterier. Min egen åsikt är att även om eleverna har fått betyg tidigare så 

finns det betygskriterier för varje kurs, som också ska användas varje kurs. Diskussioner 

tillsammans med eleverna om styrdokumenten kan vara nog så viktigt för elevens förståelse 

av betyg och betygskriterier. Enligt mig bidrar en ökad förståelse av vad som bedöms och 

varför till att eleverna blir mer rättvist bedömda samtidigt som de utvecklar sitt lärande. 

 

I resultatkapitlet tog jag upp frågan om det kunde vara så att det finns en gammal skolkultur 

som innebär att elevernas närvaro, ambition och engagemang på något sätt har betydelse för 

betyget. I vissa fall kan det nog vara så, men jag vill också vända lite på denna fråga genom 

att betona att engagemang, närvaro och kunskap hänger ihop. Jag menar att det inte alltid är 

helt lätt att som lärare endast se till elevens kunskap avskilt från elevens övriga intentioner 

och uppförande. En elevs ambition kan till exempel vara avgörande för vilken kunskap denne 

tillägnar sig. Jag har svårt att tänka mig en elev utan engagemang som lyckas få en djupare 

förståelse för ämnet. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är engagemanget i sig som 

ska betygsättas, utan kunskapen. 

 

Som svar på kapitlets inledande fråga kan sägas att eleverna har en viss förståelse för 

betygskriterierna vad gäller olika kunskapskvaliteter. Däremot anser de, till skillnad från 

styrdokumenten att exempelvis närvaro, engagemang och personlighet har stor betydelse för 

betygen. I viss mån ser eleverna att betygen är till för dem själva och deras utveckling, men i 

första hand ser de betygen som ett urvalsinstrument. Samtidigt råder det delade meningar om 

betygen fungerar som en motivation för att studera eller om det i stället leder till stress. 

 

8.2 Vidare forskning 

I samband med undersökningen väcktes tankar om på vilket sätt det går att gå vidare med 

detta ämne. Det finns flera intressanta områden att undersöka vidare. När resultatet av denna 

studie visade att eleverna inte tänkte på informationsaspekten av betyget idén om att göra en 

liknande undersökning med exempelvis niondeklassare upp. Det hade varit intressant att se 

om de i högre grad hade nämnt informationen till föräldrarna som ett av betygens syften. Ett 

annat område att undersöka skulle kunna vara hur skillnaden mellan könen ser ut, om det 

finns någon skillnad vill säga. Just denna studie skulle kunna jämföras med elever på andra 

program, såväl yrkes- som studieförberedande. 
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