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Sammanfattning 
 
Betygen är en självklar och ofrånkomlig del i skolans vardag och diskussioner förs hela tiden 
kring dess utformning, genomförande och betydelse i samhällsdebatten. Ofta är det politikers 
åsikter man får höra när det gäller betyg och bedömning. Men de som påverkas mest av 
betygen, eleverna som går i skolan just nu, hur tänker de? Syftet med undersökningen är att 
genom kvalitativa intervjuer ta reda på hur gymnasieelever upplever betyg och bedömning i 
bild- och medieämnen. Vi kan se att det finns en uppdelning i elevernas svar. Å ena sidan 
finns den individuella upplevelsen å andra sidan den upplevelse som knyts till kontexten – 
skola, lärare, kamrater och framtid. En elev kan ha både positiva och negativa erfarenheter 
och därigenom ha ett brett spektra av upplevelser. Det visar på en komplexitet i upplevelsen 
av att bli bedömd och betygsatt.  
 
Detta är en del av ett så kallat alternativt examensarbete där den första delen är denna uppsats 
och den andra består av en tidning som utformats som diskussionsunderlag för skolan i ämnet. 
Tidningen finns i digital form på http://www.estet.umu.se/alt.exarb/ men även som bilaga i 
detta arbete. 
 
 
Nyckelord: Betyg, Bedömning, Bild, Media, Gymnasieelever, Rättvisa, Motivation, 
Upplevelse, Kvalitativ 
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1. Inledning 
 

”Nu kommer ni sänka mitt betyg, va?!”  Under Sofias verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

yttras denna kommentar på en lektion. Det är en fotouppgift eleverna arbetar med där de ska 

fotografera för dem okända personer. Eleven som fäller kommentaren ovan har just upptäckt 

att hon tagit för få bilder med för lite variation i kompositionerna för att kunna arbeta vidare 

med uppgiften. Istället för att se det som en arbetsprocess där hon upptäckt något som måste 

åtgärdas och dra lärdomar ur det, såg hon det istället som att skadan var skedd och betyget så 

gott som sänkt. Deweys klassiska talesätt ”learning by doing” har troligtvis inte nått fram till 

henne…1  

 

Eva har liknande erfarenheter under sina VFU-perioder. Eleverna kommer med spontana 

kommentarer titt som tätt om betyg, som till exempel: ”Är det här ett MVG?”, ”Vad ska jag 

göra för att få ett bra betyg?”, ”Räknas det här till betyget?”, ”Har jag gjort tillräckligt för att 

få godkänt” och ”Tycker du det här är bra?”. Vart kommer den här betygshetsen ifrån? Man 

kan fråga sig om det grundar sig på en viss osäkerhet hos eleven, där de inte direkt vet vad 

betyg och bedömning har för syfte.  

 

Alla som har gått i skolan har blivit bedömda och betygssatta och det verkar vara något som 

berör på ett eller annat sätt. Betygen är en självklar och ofrånkomlig del i skolans vardag och 

diskussioner förs hela tiden kring dess utformning, genomförande och betydelse i 

samhällsdebatten. Ofta utgår debatten utifrån lärarnas perspektiv och deras svårigheter med 

tolkningar av målen och berör framförallt frågor om betygssystemet är rättvist utformat och 

om det ser lika ut på olika skolor. Men de som påverkas mest av betygen, eleverna som går i 

skolan just nu, hur tänker de egentligen kring den betygsättning och bedömning som görs? En 

studie som tar upp elevers upplevelser av att bli bedömda och betygsatta är Per Anderssons 

avhandling Att studera och bli bedömd som handlar om gymnasie- och vuxenstuderandes sätt 

att erfara studier och bedömningar.2 Vi har även läst en rapport från Skolverket där man 

                                                 
1 Hartman, Sven G. (1995), Lärares kunskap: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Linköping: 
Skapande vetande. 
2 Andersson, Per (2000), Att studera och bli bedömd – empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och 
vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar, Linköping,  Institutionen för pedagogik och 
psykologi, Linköpings Universitet. 
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redovisar statistik kring elevers attityder till skolan.3  Det är elevernas perspektiv denna 

undersökning ska försöka synliggöra.  

 

 

2. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever upplever att bli betygssatta och bedömda i 

bild- och medieämnen samt om eleverna anser att betyg och bedömning diskuteras i skolan. 

Förhoppningen är att öka förståelsen av elevens perspektiv i betyg- och 

bedömningssituationer. Utifrån detta har följande frågeställningar utarbetats:    

 

 

3. Frågeställningar 
 

- Hur upplevs betyg och bedömning i bild- och medieämnen av eleverna? 

- Hur påverkas motivationen till studierna av betyg och bedömning inom bild- och 

medieämnen? 

- Hur stämmer elevernas egen syn på sin insats överens med det betyg och den 

bedömning de får av sin lärare? 

- Vad tycker eleverna är viktigt att man som lärare tar hänsyn till i sin bedömning och 

betygsättning? 

- Hur delaktiga känner sig eleverna i diskussioner om betyg och bedömning i skolan? 

- Hur skulle ett diskussionsunderlag kring betyg och bedömning kunna se ut?  

   

 

4. Teorier och begrepp 

4.1 Sociokulturell teori 

I de inledande exemplen från VFU-erfarenheterna ser man ett fokus på betygen istället för 

vilken kunskap eleverna vill inhämta. Skolans uppdrag är enligt Lpf 94 bland annat att främja 

elevens personliga utveckling, kommunikativa och sociala kompetens, förmåga att kritiskt 

granska samt utveckla förmågan att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Man kan 

                                                 
3 Skolverket (2007), Attityder till skolan 2006 – Elevernas och lärarnas attityder till skolan, Stockholm: 
Skolverket. 
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undra om eleverna strävar efter att få ett bra betyg utan att reflektera över den kunskap de får? 

För att visa hur man kan nå meningsskapande kan man se på lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Dysthe, professor i pedagogik, beskriver i Dialog, samspel och lärande, detta som 

något som sker genom deltagande, samspel och kommunikation.4 Lärande har också med 

omgivningen att göra; det är viktigt att skolan lyckas skapa en bra läromiljö och situationer 

som stimulerar till ett aktivt deltagande. Motivation och engagemang beskrivs som avgörande 

oavsett vilken grundsyn man har på lärande. Bedömningen ligger i det sociokulturella 

perspektivet på elevens deltagande i läroaktiviteten och ses som en del av lärandet. Stensmo, 

docent i pedagogik, tolkar Vygotskijs syn på bedömning och undervisning i boken 

Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, och framhåller att i bedömningen är 

det minst lika viktigt att se till potentialen hos barnet som att bedöma kunskaperna.5 Det kan 

resultera i att vid individbedömning förskjuts tyngden från produkt, normer och kvantitet till 

process, kriterium och kvalitet. I undervisningssammanhang skulle det innebära att det inte får 

rikta sig mot det som har uppnåtts eller avslutats utan mot det som befinner sig i utveckling.    

 

Som blivande lärare funderar man på om eleverna upplever att de blir rättvist bedömda och 

betygssatta och vilken roll betygen spelar för elevernas motivation att studera. I bild- och 

medieämnen liksom i kärnämnen krävs det ett brett underlag för bedömning så att inte fokus 

endast ligger på slutprodukten utan på hela kunskapsprocessen och utvecklingen. För att som 

lärare få större medvetenhet och förståelse skulle det vara intressant att i intervjuerna höra hur 

elever tänker kring betyg och bedömning och om de ser någon skillnad mellan 

karaktärsämnen och kärnämnen.   

 

4.2 Praktisk-estetiska kontra teoretiska ämnen? 

Marner, docent vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet, tar i två artiklar upp 

problematiken med att begreppen ”teoretiska” och ”estetisk-praktiska” ämnen lever kvar idag 

trots att de inte har använts i styrdokumenten sedan Lgr 69.6 Marner refererar till Nationella 

Utvärderingen från 2003 där det visar sig att 45 % av bildlärarna fortfarande använder sig av 

begreppet estetiskt-praktiskt. Däremot ser cirka 40 % av bildlärarna ämnet som ett 

                                                 
4 Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande, Lund: Studenlitteratur. 
5 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget. 
6 Marner, Anders (2004)Ett designperspektiv på slöjden och ett kulturperspektiv på skolan, Tidskrift för 
lärarutbildning och forskning, nr 3-4, s 33-47 och Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och 
förslag (2006), http://www.educ.umu.se/~marner/artiklar/professionalisering.pdf 2008-01-06. 
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kommunikativt ämne, som stämmer mer överens med aktuella kursplaneformuleringar.7 Han 

menar att man idag har en bredare syn på vad text och kunskap är i skolan, det är inte bara 

skriftspråket som ska dominera utan de estetiska läroprocesserna bidrar med fler sätt för 

ungdomar att i skolarbetet konstruera identiteter och kunskaper.8 I diskussionen kommer vi 

kort att resonera kring elevernas uppfattningar om bedömningen skiljer sig mellan bild- och 

medieämnen och övriga ämnen. 

 

4.3 Bedömning och betyg 

Ett av huvudbegreppen som vi använder oss av i den här uppsatsen är bedömning. I 

Anderssons avhandling definierar Hanson tester som något som görs av organisationer för att 

samla information om individer.9 Testet ska också ge ett resultat som ska representera 

individens egenskaper. Tester och betyg ses tillsammans som kriterie- eller målrelaterade 

bedömningar där man mäter i vilken utsträckning man nått vissa mål. Den här 

bedömningsformen är den som används i skolan idag där elevens prestationer ställs mot 

förutbestämda kriterier. Syftet är inte att jämföra eller skilja elever åt, utan att konstatera om 

eleven uppfyller kraven som finns i kriterierna, vilka tolkas av lärarna.10

 

Hanson beskriver även norm- eller grupprelaterade bedömningar som jämför och rangordnar 

individer, vilket kan relateras till det förra betygssystemets funktion.11 Dock finns det idag 

fortfarande ett uppenbart moment som kan ses som en norm- och grupprelaterad bedömning – 

de nationella proven, vars syfte bland annat är att användas som ett underlag för att bidra till 

likvärdighet i betygsättningen på nationell nivå.12 När det gäller utbildning skiljer man 

dessutom på formativ bedömning - med ett utbildande syfte och summativ bedömning - som 

bedömer resultat, även om en sådan bedömning görs fortlöpande under utbildningen.13 

Formativ bedömning kan i och med detta ses som något som uppmuntrar till fortsatt lärande 

genom att lyfta fram elevens styrkor och svagheter genom muntlig och skriftlig dialog under 

                                                 
7 Marner, 2006. 
8 Marner, 2004.  
9 Hanson i Andersson, 2000.  
10 Selghed, Bengt (2007) ”Oförtjänt kritik mot lärare” i Petterson, Agneta (red.), (2007) Sporre eller otyg – om 
bedömning och betyg, Stockholm: Lärarförbundets förlag.  
11 Hanson i Andersson, 2000. 
12 Skolverket (2004), Likvärdig bedömning och betygsättning - Allmänna råd och kommentarer: 
http://www.skolverket.se/publikationer 2008-01-06.
13 Black i Andersson, 2000. 
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arbets- och läroprocessen, medan den summativa bedömningen summerar elevens kunskaper 

vid ett enstaka tillfälle. 

 

Vid betygsättning ska läraren enligt Lpf 94:14   

- utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen, 

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

aktuella undervisningen, 

- beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och göra en allsidig 

bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen 

 

Det står inte i något styrdokument att man på något sätt ska betygsätta 

personlighetsegenskaper, utan sådant som social kompetens och uppförande ska tas upp vid 

utvecklingssamtal.15

 

Andersson beskriver att betyg kan uppfattas på olika sätt; dels en bedömning av prestationer 

och dels en bedömning av hur man är som person.16 Det är prestationerna som lärarna ser och 

kan bedöma. Genom att veta vad som krävs för att få ett betyg finns det möjlighet att påverka 

betyget genom att prestera detta. Uppfattningen om att man blir bedömd på hur man är gör att 

man inte tror sig kunna påverka sitt betyg. Däremot kan man påverka ”hur man är” – om man 

vill kan man bli bättre på att förstå och ”ta åt sig” uppgifter, intressera sig för ett ämne och så 

vidare. Han tar även upp betygets värde för den studerande och delar in det i fyra kategorier: 

Relationen till framtidsplaner, möjligheten att påverka sitt resultat, relationen till andra 

urvalsinstrument och relationen till individens personliga sammanhang.  

 

4.4 Likvärdighet och rättvisa  

Skolverket definierar rättvis betygsättning som att betyget ska visa på elevens kunskaper och 

färdigheter, motsvarande betygskriterierna för betyget, efter en avslutad kurs.17  Likvärdig 

bedömning definierar Skolverket som en måttstock där bedömningen ska vara lika för alla 

                                                 
14 Lpf 94 s 16. 
15 Andersson, 1999. 
16 Andersson, 2000. 
17 Skolverket (2004) Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning: 
http://www.skolverket.se/publikationer 2008-01-06.
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elever. En förutsättning för att bedöma och betygsätta rättvist och likvärdigt är att de som 

sätter betygen – lärarna – och de som utfärdar betygsdokumenten – rektorerna – har 

tillräckliga kunskaper om kursplaner, betygskriterier och andra bestämmelser. Detta kräver 

också ett aktivt lokalt kursplanearbete där diskussioner förs mellan lärare i och mellan skolor 

om hur man ser på måluppfyllelse och kunskapskvaliteter.18 Håkan Andersson, 

universitetslektor i pedagogik, skriver i Att bedöma eller döma att legitimiteten i ett 

bedömnings- och betygssystem bygger på att alla inblandade upplever att bedömningen och 

betygsättningen har ett objektivt underlag.19  

 

4.5 Prestation, press och stress 

I skolan handlar det allt som oftast om att prestera olika saker för att få ett betyg. Beroende på 

hur man är som person så kan man känna sig pressad av detta. Williams tar i sin bok Press 

utan stress - ger maximal prestation upp positiva och negativa upplevelser av press.20  Det 

kan stimulera till att lära oss något nytt, uppleva spänning och få saker gjorda. Negativa 

konsekvenser av press kan däremot vara nedstämdhet, ångest och det kan få oss att misslyckas 

med våra arbeten. Press kan alltså antingen orsaka stress eller hjälpa till att öka 

prestationsförmågan.  

 

4.6 Diskussion i skolan om betyg?  

Man måste skapa förutsättningar för samspel och dialog i klassrummet. I Lpf 94 står det att 

alla elever ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar över sin utbildning. Detta kan 

endast utföras genom en dialog mellan lärare, elever och övrig skolpersonal. Dialog sägs vara 

den absolut grundläggande principen i relationer.21 Dysthe och Igland tar upp sin tolkning av 

litteraturteoretikern, språk- och kulturfilosofen Mikhail Bakhtins syn på människans existens 

som en dialog och livet som en kontinuerlig, oavslutad dialog med andra.22 Dialog är något 

eftersträvansvärt, både i undervisningen och i andra sammanhang. Genom att yttra sig i en 

grupp kan man få gensvar från någon, till exempel instämmande, sympati, motstånd eller stöd. 

Man får då möjlighet att i olika kontexter pröva sina ståndpunkter mot andras, se andras 

                                                 
18 Skolverket, 2004. 
19 Andersson, Håkan (2002), ”Betygen i backspegeln – beskrivning och reflektioner” i Henriksson, Thomas 
(2002) Att bedöma eller döma – tio artiklar om bedömning och betygsättning, Stockholm: Statens Skolverk. 
20 Williams, Stephen (1995), Press utan stress - ger maximal prestation, Malmö: Richter. 
21 Dysthe, 2003. 
22 Ibid. 
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perspektiv och därigenom eventuellt omformulera, ompröva och hitta nya vägar till 

meningsskapande. I utbildningssammanhang är det viktigt att man förstår hur kreativa möten 

med texter och aktivt deltagande i dialog med lärare och andra elever är viktigt för förståelse 

och lärande. I relation till detta vill vi ta fram och visa hur ett diskussionsunderlag om betyg 

och bedömning skulle kunna se ut. 

 

 

5. Betyg förr, nu och i framtiden 
 

För att få en förståelse för hur elever ser på betyg idag kan det vara intressant att sätta sig in i 

hur betygens historia ser ut, hur de förankrat sig hos oss och hur kunskapssynen sett ut genom 

åren. Så länge betygen funnits har även en debatt kring deras betydelse och utformning 

existerat och idag är den åter aktuell i media eftersom den nya regeringen, som kom till 

makten hösten 2006, vill genomföra stora förändringar i betygssystemet.23 En nationell 

kvalitetsgranskning av betygsättningen genomfördes 2000 av Skolverket. I granskningen 

kommer man fram till att det finns stora skillnader i förutsättningarna för skolor att göra en 

likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Orsakerna till detta är bland annat att lärarna 

tolkar kursplanernas innehåll olika och kravnivåerna varierar i de lokalt utformade 

kriterierna.24   

 

5.1 Historik 

Betyg i olika former har funnits sedan 1500-talet då jesuiterna använde sig av det för att 

sporra sina studenter istället för att straffa dem.25 I Sverige har kyrkan haft en stark kontroll 

där man blivit förhörd på sina religionskunskaper men också sina färdigheter i läsning och 

skrivning, skriver Andersson i Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg.26

 

Under 1800-talet började betyg användas i allt större utsträckning och bestämmelser kom in i 

skolordningarna. Fokus låg på skolämnena och elevens framsteg, men läraren tog även 

                                                 
23 Allians för Sverige (moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiets koalition), 
http://www.alliansforsverige.se 2008-01-06. 
24 Skolverket, (2004), Likvärdig bedömning och betygsättning - Allmänna råd och kommentarer.
25 Carlgren, Ingrid (2002), ”Det nya betygsystemets tankefigurer och tänkbara användningar”  i Henriksson, 
2002. 
26 Andersson, Håkan (1999), Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, Lund: Studentlitteratur. 

 
 

7



hänsyn till hela personen. Betyg i uppförande och flit infördes och senare också i ordning. 

Enligt skolordningen från 1820 skulle elevernas kunskaper och flit bedömas enligt dessa fyra 

betygsgrader:27

 

A = berömlig insikt, berömlig flit 

B = godkänd insikt, godkänd flit 

C = försvarlig insikt, försvarlig flit 

D = otillräcklig insikt, ringa flit 

 

Man tog även med ”bärgning” i bedömningen, alltså elevens ekonomiska förutsättningar:  

 

A – förmögen 

B – behållen  

C – behövande 

D – fattig 

 

5.2 Det absoluta betygssystemet 

I slutet av 1930-talet influerades folkskolan av universitetens betygsättning och fick därför en 

sjugradig bokstavsskala, betyg fick man i läroämnen, ordning och uppförande och dessa 

angavs med följande bokstavsbeteckningar:28  
 

Läroämnen    Ordning   Uppförande 

A = Berömlig   A = Mycket god  A = Mycket gott 

a = Med utmärkt beröm godkänd  B = God   B = Gott 

AB = Med beröm godkänd  C = Mindre god  C = Mindre gott 

Ba = Med nöje godkänd     D = Klandervärt 

B = Godkänd 

Bc = Inte fullt godkänd 

C = Underkänd 

 

                                                 
27 Andersson, 1999. 
28 Ibid.  
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Kunskapssynen vid den här tidpunkten var starkt förmedlingspedagogisk – eleverna skulle 

”kopiera” en viss utvald kunskap. Krav på jämförbarhet i betygen var inte aktuellt eftersom 

det var inträdesprov som dominerade när man sökte till högre utbildning. Vad som krävdes på 

respektive betygssteg var i stort sett lärarens ensak.29 Många ville att antagningen till högre 

utbildning skulle baseras på folkskolebetygen istället för inträdesprov för att stoppa den 

otrivsel, jäkt och oro som inträdesproven medförde. För att detta skulle vara möjligt krävdes 

att olika lärares betyg var jämförbara samt att elever skulle kunna jämföras med varandra. 

Detta ledde till att en utredning tillsattes 1938 som innebar dels en reformering av 

betygsskalan i folkskolan, dels ett förslag till förändring av det tidigare intagningssystemet via 

inträdesprov.30  

 

I lärarpressen diskuterades under 40-50-talen betygen i ordning och uppförande. Lärarna 

tyckte det var svårt att sätta betyg i just detta och dessutom kanske ordning och uppförande 

var något annat i skolan än på arbetsplatsen. Samtidigt fanns det självklart de som ville ha 

kvar dem för att ha något som helst medel att upprätthålla ordning. Ordningsbetygen slopades 

1964.31  

 

5.3 Det relativa betygssystemet 

Synen på kunskap blev alltmer relativ och det ansågs vara omöjligt att ”peka på en viss 

kunskap som den enda giltiga” skriver psykologen, forskaren och pedagogen Henry Egidius i 

Kunskapsrelaterade betyg.32 De relativa betygen angav mängd och kvalitet på kunskaper och 

färdigheter i relation till hur dessa fördelade sig inom en viss angiven grupp. Man jämförde 

elever med varandra. Nyckelorden för betyg vid den här tiden var objektivitet och 

jämförbarhet och målet var ett mer demokratiskt urval till högre utbildning.33

 

Det relativa betygssystemet innebar i huvudsak två stora förändringar. Den första var att en 

procentfördelning togs fram för hur många elever som skulle ha de olika betygen på ett 

rikstäckande plan. Den andra förändringen var att standardprov infördes, så att varje lärare 

                                                 
29 Andersson, 1999. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Egidius, Henry (1994) Kunskapsrelaterade betyg, Malmö: Gleerups förlag, s 22. 
33 Andersson, 1999. 
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kunde se hur den egna klassen låg jämfört med resten av landet. Dessa förändringar började 

genomföras på 40-talet men blev lag på 50-talet. Betygsskalan fick då detta utseende:34

 

A a AB Ba B Bc C 

1%  6% 24% 38% 24% 6% 1% 

 

I 1962 års läroplan för grundskolan byttes den sjugradiga bokstavsskalan mot en femgradig 

sifferskala av samma relativa typ med samma procentsatser. Gymnasieskolan antog sedan 

samma skala. Gymnasiets slutbetyg blev också grunden för intagning till universitet och 

högskolor.35 Skalan fick följande utseende men hade samma procentsats: 

 

1 2 3 4 5 

7% 24% 38% 24% 7% 

 

Skillnaden mellan det absoluta och relativa betygssystemet är att från att elevens kunskaper 

mäts och jämförts med kursplanen som beskriver den exakta kunskapen man ska ha, ska 

betyget nu endast mäta hur en elevs kunskaper förhåller sig till andra elevers kunskaper i 

samma ämne. Egidius påpekar problemen med att det är svårt att veta vilken kunskapsnivå 

eleven verkligen får när den jämförs med andra och även att lärare är olika strikta och att vissa 

elever då kan mötas av motiveringen att ”femmorna är slut” på grund av procentsatserna.36 

Under 1970-talet började kritiken kring vad man egentligen mäter med betyget att växa.37   

 

5.4 Vårt nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystem 

Redan under 70-talet började man utreda utformningen av ett mer målstyrt betygssystem. 

Under 1980- och 90-talen blev det vanligt i företag att frångå en regelstyrd verksamhet och 

istället börja jobba mot mål genom ge personalen mer valfrihet när det gäller val av metod.38 

Utvärdering av processen och målet är en viktig del i arbetet. Detta arbetssätt införs även i 

skolans värld av de socialdemokratiska politikerna, i ledning av skolminister Göran Persson, 

på slutet av 1980-talet. Politikerna ska formulera målen och skolans personal välja vägar att 

                                                 
34 Andersson, 1999. 
35 Ibid. 
36 Egidius, 1994. 
37 Andersson, 1999. 
38 Egidius, 1994. 
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nå dem.39 Istället för att snäva in sig i alltför precisa kunskaper börjar man tala om 

”kunskapsrelaterat”, alltså att kunskap inte bara är faktabaserad, utan att det även ingår att 

kunna analysera, dra slutsatser och ta initiativ.40 Andra förmågor som också blir viktiga är 

social kompetens och ansvarstagande.  

 

I och med införandet av de nya läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 utförs den slutgiltiga 

utformningen av det nya betygssystemet. Den socialdemokratiska regering, som tagit över 

efter den borgerliga regeringen 1994, beslutar om att betygsstegen ska heta: Godkänd (idag 

Godkänt), Väl Godkänd(t) och Mycket Väl Godkänd(t) .41 Det handlar inte längre om att 

jämföra elever med varandra utan att se på deras kunskaper utifrån i förväg uppsatta mål 

formulerade centralt i form av kursplaner och betygskriterier. Strävan efter en decentralisering 

av skolan, för att göra den mer demokratisk med beslutsfattandet närmare de berörda, blir 

också verklighet under 1990-talet. Hela skolans styrning övergår från staten till kommunerna, 

vilket innebär att varje kommun aktivt ska arbeta med och konkretisera de centralt utformade 

styrdokumenten.  

 

5.5 Betygsdebatten just nu 

Betygen är en av de frågor som ständigt diskuteras och debatteras i vårt samhälle. Och det 

finns en mängd olika åsikter kring vad betygen är bra för, vad de ska mäta, visa på och hur de 

ska utformas. Sedan den borgerliga alliansen kom till makten i det senaste valet 2006 har 

skolan lyfts in i en häftig debatt igen med hjälp av utbildningsminister Jan Björklund som 

eftersträvar en hårdare kontroll av skolan genom betyg redan från år 6 och i fler steg. I en 

artikel i tidningen Skolvärlden menar han att dagens betyg är för breda och att det medför att 

eleverna inte blir sporrade nog att försöka höja sina betyg.42 Förslaget ligger på sju betygssteg 

från hösten i årskurs sex, varav två ska vara underkända. Någon gång mellan 2010 och 2013 

väntas det ske. Björklund argumenterar ofta i media för betyg i ordning och reda för att ta tag 

i det kaos och våldsamheter som förekommer i de svenska skolorna. 

 

 

                                                 
39 Egidius, 1994. 
40 Andersson, Håkan (2001) Nationell kvalitetsgranskning av betyg – en beskrivning och analys, Pedagogiska 
institutionen, Umeå Universitet. 
41 Skolverket (2004) Likvärdig bedömning och betygsättning – Allmänna råd och kommentarer. 
42 Wermeling, Erika i Skolvärlden, ”Tidigare betyg delas upp i fler steg”, publicerad 29 mars, 2007 
http://www.skolvarlden.se/Article.jsp?article=1700 2008-01-06. 
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Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner välkomnar nya betyg. I samma artikel som 

intervjun med Jan Björklund menar hon att det hjälper eleverna att bättre nå målen. Men 

underkäntbetyget bör komma senare än i sexan, anser hon. Miljöpartiets Mats Pertoft menar 

att politikerna ska konsultera forskare eftersom han anser att politiker är för fasta i egna 

föreställningar och erfarenheter för att kunna se ur elevernas situation och behov idag.  

I en debattartikel i Skolvärlden menar Per Måhl och Bo Sundblad, båda sakkunniga i 

Betygsberedningen, att betygen är en politisk fråga i Sverige.43 Varje gång det blir en ny 

regering utformas ett nytt betygssystem och införandet av det är planerat lagom till att det blir 

ett maktskifte och allt arbete skrotas. Måhl och Sundblad anser därför att betygsfrågan bör 

avpolitiseras. I stället bör en analys av betygens pedagogiska funktion vara avgörande för 

systemets utformning och för antalet betygssteg.  

 

Socialdemokraternas skuggminister för skolfrågor, Marie Granlund, är i en artikel i 

Sydsvenska Dagbladet starkt kritisk mot att Jan Björklund inte vill låta en parlamentarisk 

utredning titta på betygen.44 Hon menar att socialdemokraterna också borde få delta i 

diskussionen kring skolfrågor för att undvika att byta skolpolitik vart fjärde år. Hon är också 

rädd att betygen bara blir ett mått på mätbara kunskaper där eleverna jämförs med varandra 

vilket kan leda till ökad stress i skolan. Betyg redan i år sex skulle också bidra till en 

”sorteringsskola” och hon anser att det räcker att få betyg i årskurs åtta. Vänsterpartiet ser 

både det gamla och det nya betygssystemet som kunskapsfientligt. De föredrar 

utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Miljöpartiet vill ersätta betygen med 

utvecklingssamtal och utförliga skriftliga rapporter. Så länge betygen finns kvar vill mp att de 

ska kunna överklagas och överprövas. Under hösten 2007 har socialdemokraterna börjat söka 

en överenskommelse med regeringen om ett nytt betygssystem för att skapa arbetsro i skolan. 

Partiet går med på att införa betyg i tidigare år under förutsättning att idén om skriftliga 

omdömen från år 1 slopas.45

Professor emeritus Lars Ingelstam skriver i Lärarnas tidning att skolelever tävlar 

med varandra om utbildningsplatser på gymnasium och högskola, och om meriter för 

                                                 
43 Måhl, Per & Sundblad, Bo i Skolvärlden, ”Politiker misshandlar betygen”, publicerad 13 juni 2007, 
http://www.skolvarlden.se/Article.jsp?article=1880 2008-01-06. 
44 Magnusson, Erik i Sydsvenska Dagbladet, ”Nya betyg från sjätte klass”, publicerad 15 mars 2007 
http://sydsvenskan.se/sverige/article224486.ece 2008-01-06. 
45 Jogestrand, Kristina i Lärarnas tidning, ”S vill göra upp om betygen”, publicerad 12 november 2007 
http://www.lararnastidning.net/ 2008-01-06. 
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yrkeslivet.46 Konkurrens uppmuntras mellan skolor vilket leder till att det ibland kan sättas 

högre betyg än vad eleverna egentligen ligger på, för att höja skolans ”status”. Ingelstam 

menar också att Björklund agerar som om skolans kunskapsproblem i huvudsak består i att 

kontrollen är för dålig. Han menar också att om kontrollen kunde skärpas och återkopplingen 

till elever och föräldrar kunde göras tydlig i form av betyg skulle kunskapsproblemet vara 

löst. Men Ingelstam menar att skolans primära roll är att hjälpa unga människor att skaffa 

sig kunskaper. Politikens ansvar är att skydda eleverna mot sådan konkurrens som hotar 

kunskapsprocessen, snarare än tvärtom. Då kommer lärarnas kunskapsbyggande roll hamna i 

centrum, snarare än sortering och kontroll.  

 

 

6. Metod  
 

Eftersom denna studie syftar till att få en ökad förståelse för elevers upplevelser när de blir 

bedömda och betygssatta, valde vi att använda den kvalitativa intervjun för att kunna ta del av 

deras egna tankar och funderingar.  

 

Kvalitativa intervjuer har som mål att ta reda på, förstå och utröna ett fenomen, skriver 

Svensson och Starrin i Kvalitativa studier i teori och praktik.47 Fenomenografi kallas den typ 

av studie som handlar om olika sätt att förstå och uppfatta alla olika fenomen i omvärlden. 

Det är en forskning med ett erfarenhetsmässigt perspektiv, enligt Marton, professor i 

pedagogik.48 Han menar att individer ser eller förstår ett fenomen på ett visst sätt och detta 

fenomen ser olika ut för olika personer. Stensmo tar också upp fenomenografin som en metod 

att bestämma variationen av de uppfattningar om objekt och händelser i omvärlden hos en 

definierad grupp människor som till exempel skolbarn och studenter.49 Genom öppna 

intervjuer kan man ta reda på vilka olika kollektiva uppfattningar om något som kan finnas i 

en grupp. Intervjun i sig beskrivs som fenomenografins främsta datainsamlingsmetod 

eftersom en intervjuare med sina frågor kan komma närmare en intervjuads upplevelser och 

                                                 
46 Ingelstam, Lars i Lärarnas tidning, ”Lärarna på väg att bli kunskapspoliser”, nr 18/2007 
http://www.lararnastidning.net/ 2008-01-06. 
47  Svensson, Per-Gunnar och Starrin, Bengt (1996), Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: 
Studentlitteratur. 
48 Marton, Ference (1997), ”Mot en medvetandes pedagogik” i Uljens, Michael (red.), (1997) Didaktik, Lund: 
Studentlitteratur. 
49 Stensmo, 2002. 
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erfarenheter. Lindberg skriver om studier som bland annat fokuserar på elevers uppfattningar 

om olika aspekter av prov, bedömning och betygsättning och ställer sig kritisk till att bara 

göra intervjuer och/eller enkäter för att besvara sådana frågor.50 Helst ska intervjuerna 

kompletteras med klassrumsobservationer för att komma närmare in på sådant som eleverna 

inte är medvetna om. Vår undersökning baseras på kvalitativa intervjuer eftersom ämnet 

inbegriper sådant som kan vara svårt att se i klassrumssituationer under den tidsram vi har för 

detta arbete.   

 

6.1 Intervjufrågor 

Frågorna utformades utifrån studiens syfte och återfinns i bilaga 1 och 2. Följden på dem 

lades i en ordning för att så lite som möjligt påverka svaret på de följande frågorna. Frågorna 

var delvis strukturerade och mestadels öppna, och de som inte var det hade följdfrågor för att 

få eleven att utveckla sitt svar. Med delvis strukturerade menar vi att vi hade en bestämd 

ordningsföljd på frågorna men i och med att de var öppet formulerade så kunde eleverna 

själva välja vilken riktning deras svar skulle ta. När intervjun inleddes bad vi eleverna svara 

på frågorna utifrån sina erfarenheter av betyg och bedömning inom bild- och medieämnen.  

 

6.2 Skriftliga och muntliga intervjuer 

Vår undersökning baserar sig på intervjuer som är både muntliga och skriftliga i utförandet. 

De genomfördes muntligt på ena skolan och frågorna skickades ut och besvarades skriftligt i 

den andra. Varför det kommer sig att vi valde dessa två tillvägagångssätt var i det stora hela 

på grund av de förutsättningar vi hade; en kort tidsram och ett begränsat antal frivilliga 

respondenter.  

 

Skillnaden mellan muntliga och skriftliga intervjuer är att i de muntliga sitter man öga mot 

öga med intervjupersoner och man kan lägga märke till många saker som kroppsspråk och 

atmosfär, man har möjlighet att ställa följdfrågor, kan förklara mer om respondenten inte 

förstår frågan och komma in på nya spår efter en stunds resonerande, som man annars missar i 

en intervju via e-post. En nackdel med muntlig intervju kan vara att respondenten känner av 

ett slags maktförhållande och att de anpassar sina svar utifrån vad de tror att intervjuaren 

”förväntar” sig. Starrin och Renck skriver om att målet med den kvalitativa intervjun är att 

                                                 
50 Lindberg, Viveca (2007), ”Långtgående slutsatser trots få lärare och elever i studierna” i Pettersson, 2007. 
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hitta sätt att neutralisera intervjuaren och situationen så att svaren hos respondenten kan tolkas 

på ett entydigt och klart sätt och få fram deras verkliga åsikt och minimera störningar i 

svaren.51 Vi utförde intervjuerna i, för eleverna, kända miljöer. För att komma ifrån 

maktförhållandet mellan intervjuare och respondent satt bara en av oss med vid varje 

intervjutillfälle.  

 

En fördel, kan också ses som en nackdel, med skriftliga intervjuer är att respondenten har 

möjlighet att läsa igenom alla frågorna innan de börjar svara, de kan ”hoppa” mellan dem och 

har gott om tid på sig att tänka igenom sitt svar och sammanfatta detta i några rader. En sak 

man kan fundera över när det gäller kvalitativa intervjuer och öppna frågor är den eventuella 

problematiken med att respondenterna får associera fritt och kommer på så sätt in på vissa 

spår. De kanske kan instämma och utveckla många olika saker men som de kanske inte 

kommer på just vid intervjutillfället. Om man gör en jämförelse med den kvantitativa 

intervjun, i till exempel enkäter, där respondenten har möjlighet att se olika svarsalternativ på 

ett papper, kan det hända att de håller med om mer saker som de kanske inte skulle ha tänkt 

på om det hade varit en intervjusituation.  

 

6.3 Urval och avgränsning 

Vi valde ut elever från år 2 och 3 på gymnasieskolor eftersom de har hunnit få mer erfarenhet 

av att bli betygsatta och bedömda i bild- och medieämnen. Två skolor från två olika städer 

längs Norrlandskusten valdes ut för att få en mer geografisk spridning. Sofia hade sedan 

tidigare kontakt med en närliggande gymnasieskola dit vi fick komma och intervjua 

personligen och Eva hade kontakt med en lärare på en gymnasieskola i en annan kommun, där 

e-post underlättade intervjuutförandet. Totalt deltog 13 respondenter i undersökningen, 9 

flickor och 4 pojkar, som går på ett bild- eller medieprogram eller som har fått betyg i 

bildkurser. Idealet hade varit att ha lika många pojkar som flickor, men på grund av att 

majoriteten av eleverna på programmen var flickor och att eleverna ställde upp frivilligt så 

blev det denna fördelning. 

 

                                                 
51 Svensson & Starrin, 1996. 
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6.4 Tillvägagångssätt 

De skriftliga intervjuerna (5 stycken) skickades till en medielärare på en av de två valda 

skolorna som i sin tur delade ut frågorna till frivilliga elever på medieprogrammet. Ett 

följebrev gavs ut i båda skolorna med information om undersökningen och deras rättigheter 

som de även skulle skriva under, se bilaga 1. Detta gjorde vi i enlighet med de 

forskningsetiska principerna som används inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.52  De respondenter som svarade skriftligt gav sitt godkännande att medverka i 

undersökningen genom att svara på frågorna och skicka tillbaka dessa. Eva och Sofia 

genomförde lika många muntliga, enskilda intervjuer (totalt 8 stycken) i olika lokaler på den 

andra skolan. Intervjusvaren dokumenterades genom ljudupptagning som sedan 

transkriberades. I resultatredovisningen anonymiserades respondenterna och kallas pojke 

respektive flicka. Vilket program eller kurs de går eller har gått redovisas. 

 

Inledningsvis gjordes en första grovsortering där essensen av svaren sammanfattades och 

radades upp och då kunde vi urskilja olika teman. Varje frågas teman sammanfattades och 

intressanta kommentarer hämtades från intervjuerna som kunde lyftas upp till diskussion. 

Sedan ställdes resultatet mot vår syftesformulering. Kontinuerligt under arbetsprocessen lästes 

intervjuerna om och om igen för att eventuellt upptäcka nya infallsvinklar, se samband, 

likheter och olikheter och för att hela tiden hålla materialet aktuellt.   

  

 

7. Resultat och analys  
 

Här redovisar vi resultaten i förhållande till vår syftesformulering och alla frågeställningar 

utom den sista som behandlar ett diskussionsmaterial för elever. Den återkommer vi till under 

diskussionsdelen. Vi kommer här att redovisa olika teman som vi hittat. För att belysa olika 

åsikter i svaren tar vi med några representativa uttalanden från informanterna.    

 

Hur upplevs betyg och bedömning i bild- och medieämnen av eleverna? 

Under intervjuerna ber vi eleverna svara på vad de tänker på när de hör orden ”betyg” och 

”bedömning”, vad betygen betyder för dem, om bedömningen i bild- och medieämnen skiljer 

sig från andra ämnen och hur de upplever att bli bedömda och betygsatta. Vi kan här se att 
                                                 
52 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet 1990. 
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svaren tar två riktningar. En där de beskriver individuella upplevelser och en där de relaterar 

till kontexten – skolan, kamrater, lärare och framtid.  

 

När det handlar om individuella upplevelser i förhållande till ordet betyg nämns bland annat 

nervositet, ångest, prestationer, en vilja att ha bra betyg, hets och krav. Här är de yttre 

faktorerna bland annat vilken respons man får på det man gör, svårighet att veta vad lärarna 

bedömer och hur objektiva de är, betygen som något viktigt man behöver och vad man gör på 

lektionerna.      

 
”Måste, ja krav i princip. Att jag måste vara duktig för att… ja, jag känner 

bara krav att jag måste uppnå det.” (flicka, bild- och formprogrammet) 

 

När eleverna får förklara vad de tänker på när vi nämner ordet ”bedömning” är kontexten den 

dominerande faktorn. Bedömning ses som någonting som pågår hela tiden, läraren ser kritiskt 

på det man gör och att bedömning handlar om dennes tycke och uppfattningar. De som 

nämner individuella upplevelser pekar på att man känner en press att prestera samt en ångest 

över att det ska vara bra gjort. Eleverna har ibland svårt att se skillnad på bedömning och 

betyg utan ser det som ett och samma. Bedömningen ses av vissa som en mildare form av 

betyg, dock utan kriterier och inte lika officiellt ”på papper”.    

      
”Man har alltid liksom pressen att ta så här snygga bilder för att man känner 

den där bedömningen att läraren sitter å liksom använder det kritiska 

tänkandet i allt man gör, för å se minsta lilla fel man har gjort. Man tänker 

att man måste göra det perfekt hela tiden. Man kan få lite ångest ibland över 

att det ska va bra gjort.” (flicka, medieprogrammet) 

 

”Dom har ju nån slags kriterier för betygen men bedömningen är mer bara 

liksom ett… Så man vet typ vars man ligger eller… vad dom tycker om det 

man gör.” (flicka, medieprogrammet) 

 

När eleverna berättar om vad betygen betyder för dem och hur de upplever att bli bedömda 

och betygsatta, svarar en del att på det individuella planet fungerar betygen som en belöning 

när man gjort ett bra jobb, något att vara stolt över. Är man nöjd med betygen är man nöjd 

med sig själv tycker en annan. En identitetskoppling görs av en flicka där hon anser att man 

efter några år av att ha blivit betygssatt ”blir” sina betyg. 
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”När man går i skolan hela tiden och man gör ju som arbeten hela tiden, så 

”blir” man ju nästan betygen till slut. Alltså inte att jag är en bra människa 

för att jag har bra betyg. Men nästan på något sätt blir det så att man liksom 

jämför sig med klasskompisar…”. (flicka, gått bildkurs) 
 

Ytterligare någon har en mer avslappnad attityd till betygen och menar att man kan läsa upp 

dem sen för att inte stressa ihjäl sig nu. En del känner sig pressade och tycker att det är jobbigt 

när man får betyg man inte är nöjd med, att det är tråkigare att prestera mot kriterier istället 

för att göra det man tycker är roligt. Någon tycker att betygen behövs för att ha något att 

sträva mot. En flicka beskriver betygen som något man är van vid och vi tolkar det som att det 

inte är något dramatiskt för henne att bli bedömd och betygssatt. Någon sammanfattar det som 

att det är både bra och dåligt med betyg eftersom man vill veta var man ligger men man vill 

inte bli pressad att uppnå ett bra betyg.  

 
”Det är lite jobbigt. Jag skulle ju hellre vilja att det kanske går ett år och 

bara få måla det jag vill och göra det jag vill utan att tänka att det här ska 

betygssättas, det ska tänkas att det där var bra och det där var dåligt. Det 

kan vara skönt att få slappna av och släppa allt sånt där som betyg. Det kan 

vara både bra och dåligt, man måste ju veta var man ligger och vad man 

behöver förbättra också. Det kan ju va bra. Men det är både och, det blir ju 

lite kravaktigt och lite press på en…”. (flicka, bild- och formprogrammet) 

 

De yttre faktorerna som nämns är att man på något sätt blir inpräntad att man ska ha bra 

betyg, att betydelsen av betygen beror på vilket ämne det är samt att man jämför sig med sina 

klasskamrater. 

  
”Det är klart att man vill ha bra betyg och nåt att visa upp, men det beror 

även på vilket ämne det är. De teoretiska ämnena (som typ matte, svenska, 

naturkunskap) har jag inte alls lagt ner så mycket energi på som 

medieämnena, och därmed inte fått lika bra betyg i dom heller. Men det 

lider jag inte alls utav.” (flicka, medieprogrammet) 

 

Dessutom ses kriterierna som oklara och målen otydliga. Betygen ses av några som orättvisa, 

det blir en tävling och en jämförelse med andra. En nämner att det bästa vore om det inte 

fanns några betyg men menar på att det är en utopi. En annan tycker inte att betygen är så 
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viktiga utan att man borde fokusera på annat istället. Det klart dominerande i svaren på den 

här frågan är vikten av bra betyg för att studera vidare och söka jobb i framtiden. 

 
”Man måste ju ha bra betyg för å… Eller det är i alla fall vad man har blivit 

inpräntad hela tiden att bah: Ah, om du inte har bra betyg då kommer du 

ingenvart i livet.” (flicka, medieprogrammet) 

 

Vi frågar också om de ser någon skillnad på bedömningen mellan bild- och medieämnen och 

andra ämnen. Många talar om ”praktiska ämnen” och ”teoretiska ämnen” som skilda saker. 

En pojke gör en jämförelse mellan teoriämnen och medieämnen och uttrycker sig så att 

teoriämnen är de enda man jobbar för att få betyg medan medieämnen vill man bli bättre på. 

Några få tycker dock att bedömningen i stort sett är densamma i alla ämnen.  
 

”De skiljer sig för att vi får alltid visa upp något mer personligt och eget vid 

en redovisning, istället för på t.ex. svenskan då det istället blir ett skriftligt 

prov, och då skiljer sig ju bedömningen eftersom det inte finns något rätt 

eller fel.” (flicka, medieprogrammet) 

 

”Nej, det tycker jag inte. Det blir ju på sätt och vis samma sak i och med att 

man blir bedömd i och med hur bra man är på att lösa uppgifterna man får.” 

(flicka, medieprogrammet) 

 

 

Hur påverkas motivationen till studierna av betyg och bedömning inom bild- och 

medieämnen? 

När eleverna svarar på hur deras motivation till studierna påverkas av betygen och 

bedömningen på något sätt säger de bland annat att man blir mer motiverad om man får bra 

betyg, om något känns lätt, om man är bra på något eller att man får en bra bedömning gör att 

man känner sig mer motiverad. Någon menar även på att om inga betyg fanns så skulle det 

vara svårt att motivera sig. Ett motsatsförhållande som vi upptäcker är att en pojke säger att 

han blir motiverad att prestera bättre vid lägre betyg medan en flicka säger att om hon får IG 

eller ett lägre betyg så sänks motivationen. 

 
”Om man inte skulle haft betyg så tror jag att det kanske skulle vara ännu 

svårare. Eller då skulle det ju bli mer att man tänker Nä, det spelar inte så 

stor roll för jag får ändå inget betyg i det här. Man vet ju som att betygen 
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har betydelse. Man försöker ju göra så bra som möjligt.” (flicka, 

medieprogrammet) 

 

”Om man hör bra grejer om sig själv så blir man kanske mer taggad på att 

bli bättre eller fortsätta på den nivå man redan är. Och betygen… Om man 

till exempel har ett bra betyg i en kurs och sen kanske läser B-kursen i 

samma ämne då kanske man vill prestera bättre för då känner man att man 

kommer nån vart. Och det belönar sig självt om man då lyckas bra.” (pojke, 

gått bildkurs) 

 

 
Hur stämmer elevernas egen syn på sin insats överens med det betyg och den bedömning 

de får av sin lärare? 

Majoriteten av de tillfrågade eleverna tycker att bedömningen och deras betyg nästan alltid 

stämmer överens med deras egen syn på arbetsinsatsen. En av eleverna känner att han oftast 

kan motivera att han ska ha ett högre betyg. En annan nämner att om man får ett högre betyg 

än man förväntat sig så tackar man inte nej. Två stycken nämner att om de får ett lägre betyg 

så beror det oftast på dem själva. De flesta känner sig rättvist bedömda och litar på att lärarna 

gör rätt i sin bedömning.   

 
”Jag hoppas och tror att jag blir bedömd rättvist. Utefter så bra jag gjort 

ifrån mig så borde jag ju få sånt bra betyg eller omdöme. Men jag litar på att 

lärarna gör rätt i sin bedömning.” (pojke, gått bildkurs) 

 
”Asså de flesta gånger känns det som det (att det stämmer överens) i alla 

fall. Det är ju för att jag får så bra betyg! Jag har aldrig känt att jag blivit 

orättvist behandlad eller att jag fått sämre betyg än jag borde. Det kanske 

bara är nån gång som man har känt att man skulle fått ett lite bättre. Men då 

brukar man alltid kunna berätta, motivera varför man ville ha betyget och 

varför man borde få det liksom. Det går alltid att snacka sig till. Då får ju 

dom en annan syn på hur man själv har tänkt och så får man betyget.” 

(pojke, medieprogrammet) 

 

”Hon (läraren) hade ju sina betygskriterier och gick inte efter hur mycket 

jag ville eller hur engagerad jag var, så det känns ju lite surt och känner väl 

lite så fortfarande.” (flicka, gått bildkurs) 
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Vad tycker eleverna är viktigt att man som lärare tar hänsyn till i sin bedömning och 

betygsättning? 

För att få en bild av vad eleverna tycker är viktigt att lärarna tar hänsyn till vid bedömning 

och betygsättning börjar vi med att fråga om deras erfarenheter av vad de har uppfattat att 

lärarna tittar på. Det som framgår av svaren är att de uppfattar att lärarna utgår från elevernas 

prestationer, personligheter, styrdokument och deras egna uppfattningar. Övriga saker som 

nämns är bland annat kunskap, vilja, talang.   

 
”Inför varje kurs så får vi ju betygskriterier och mål. Och man får väl anta 

att dom går efter dom. Vissa gör det till punkt och pricka, andra tar lite 

friheter då dom gör det.” (pojke, gått bildkurs) 

 

”Det kan variera ganska kraftigt, både mellan lärare och kurser. Det är inte 

alltid det är självklart vad dom tittar på. Man vill ju ändå ha nån form av 

hum, och då kan man ju alltid fråga. Men alltså… Det är ju inte alltid så att 

dom säger det.” (flicka, gått bildkurs) 

 

Det dominerande temat på vad eleverna vill bli bedömda på är sin prestation, hur pass väl de 

uppfyllt kriterierna och nått målen, men också att lärarna är medvetna om att alla tänker och 

kan olika mycket, alltså att de ska utgå från varje elevs egna förutsättningar. Det enda som vi 

ser som handlar om personlighet är att en elev tycker att läraren borde ta hänsyn till hur man 

beter sig i klassrummet.  

 
”Jag hoppas att dom kollar liksom mer på, även där, helheten liksom. Hur 

hårt man har gått in för att jobba, alltså kämpat för det här. Å att 

motivationen till att göra det bra kan överväga resultatet.” (flicka, gått 

bildkurs) 

 

 

Hur delaktiga känner sig eleverna i diskussioner om betyg och bedömning i skolan? 

De allra flesta svarar att diskussioner om betyg och bedömning knappt förekommer i skolan, 

med undantag för betygssamtalen och kriterierna som läraren går igenom inför uppgifter. 

Även om man får diskutera betygen i enskilda betygssamtal så upplever eleverna att det sällan 

går att påverka sitt betyg ändå. Betygssamtalen ses mer som ett konstaterande om hur de 

ligger till mer än en möjlighet att diskutera.  
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”Vi får ju diskutera men vi får ju inte ändra… Bra synd va.” (pojke, 

medieprogrammet) 

 

”Det blir i princip betygssnack och så säger hon att man ligger på VG. Det 

är inte mycket att diskutera. Ja, jag tycker att jag ska få MVG, det är klart 

man kan säga så om man vill, men det är inte säkert att de ändrar. De har ju 

ändå satt… De tycker ju ändå som de tycker.” (flicka, bild- och 

formprogrammet) 

 

”Jag har hört ett rykte att d 

et ska gå att övertala sig till ett högre betyg men jag vet inte riktigt hur det 

ska gå till…” (flicka, gått bildkurs) 

 

 

7.1 Sammanfattning av resultat 

Utifrån vårt resultat kan vi se att svaren ofta tar två riktningar: Den individuella upplevelsen, 

som bland annat beskrivs med ord som nervositet, press, ångest och prestationer men också 

att man känner sig stolt när man känner att man gjort ett bra jobb och får ett bra betyg. Och 

den som är relaterad till kontexten – skolan, kamrater, lärare och framtid. Till exempel vilka 

ämnen man tycker om och vill satsa på, att man jämför sig med sina klasskamrater, vad 

lärarna tittar på när de bedömer och att betygen behövs för framtida studier och jobb. De 

flesta ser sig bli mer motiverade av bra betyg och bra bedömning. Majoriteten tycker att 

bedömningen och deras betyg i stort sett alltid stämmer överens med deras egen syn på 

arbetsinsatsen. De vill helst bli bedömda utifrån sin prestation, hur pass väl de uppfyllt 

kriterierna och nått målen. De allra flesta svarar att diskussioner om betyg och bedömning 

knappt förekommer i skolan. 

 

 

8. Diskussion 
 

8.1 Elevers upplevelser 

När det kommer till hur elever upplever betyg och bedömning kan vi i vårt resultat se en 

tydlig uppdelning mellan elevernas individuella upplevelser av det och kontextens påverkan. 

Vi kunde även se att dessa två riktningar kunde ses ur ett ”positivt” och ett ”negativt” 

perspektiv. Det vi tolkar som positivt på det individuella planet är att man får en god självbild 
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av bra betyg, att man får en belöning för ett bra jobb och att betygen behövs för motivationen. 

Dessa positiva faktorer återfinns också i Anderssons avhandling där han pratar om betygets 

personliga värde för eleven.53 Han menar att självkänslan får man av ett bra betyg som en 

bekräftelse, att betyget är en belöning för prestation och att betyget motiverar till 

ansträngning. Kontextens positiva sidor när det gäller betyg och bedömning i vår 

undersökning är att man känner sig rättvist bedömd och kan lita på att lärarna gör rätt i sin 

bedömning. Negativt på det individuella planet är nervositet och ångest över att prestera så 

bra som möjligt, hets och krav. Kontextens negativa influenser är otydlighet i kriterier och 

mål, att betyg är orättvist och att det blir en konkurrenssituation där man jämför sig med sina 

klasskamrater, att det är svårt att veta vad lärarna bedömer och hur objektiva de är. Någon ser 

både positiva och negativa sidor i och med att ett betyg visar var man ligger men det kan 

också bli en press att uppnå ett betyg.  

 

Något som kan vara värt att notera är att när något negativt nämns av eleverna om betyg och 

bedömning som till exempel, ångest, stress och prestation så är det flickor som nämner det. 

Pojkarna däremot ger inga tecken på att betygen och bedömningen ger dem negativa effekter. 

Dock är det inte alla flickor som hade något negativt att säga utan i det stora hela svarar 

pojkar och flickor ganska lika. Statistiken visar att var tredje flicka jämfört med var sjätte 

pojke i gymnasieskolan känner sig stressade varje dag eller minst en gång i veckan på grund 

av betygen.54 Vårt syfte är dock inte att speciellt undersöka om det finns några skillnader 

mellan könen, och vi ska därför inte vidare gå in på det här, utan vi kommer att lägga som 

förslag på fortsatt forskning. 

 

Att elevers upplevelser tar sig olika riktningar, det vill säga positiva och negativa sidor i de 

individuella planen och i kontexten tror vi kan ha att göra med hur de helt enkelt ser och 

hanterar situationerna som uppkommer. Williams menar på att förhållandet mellan till 

exempel press och prestation varierar från person till person och från tidpunkt till tidpunkt.55 

Ibland kan press leda till goda prestationer medan det vid ett annat tillfälle kan samma 

situation resultera i stress. En elev i vår undersökning har en avslappnad attityd till betygen 

och menar att de kan man läsa upp sen för att inte stressa ihjäl sig nu, medan det finns andra 

som känner sig pressade och tycker att det är jobbigt när man får betyg man inte är nöjd med.  

                                                 
53 Andersson, 2000. 
54 Skolverket, 2007. 
55 Williams, 1995. 
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8.2 Betyg och bedömning 

Eleverna ser på bedömning som något som till största delen är beroende av kontexten, i det 

här fallet lärarna. En elev påpekar att bedömning är något som pågår hela tiden. Detta kan 

man koppla både till det som Hanson skriver om formativ bedömning och Vygotskijs syn på 

bedömning och undervisning.56 Formativ bedömning beskrivs som något som ska uppmuntra 

till fortsatt lärande genom att lyfta fram elevens styrkor och svagheter genom dialog under 

läroprocessen. Vygotskij menar att man ska rikta sig mot det som befinner sig i utveckling i 

ett undervisningssammanhang, det vill säga att man bland annat har fokus på läroprocessen. 

Dock så menar den här eleven att hon tycker det är jobbigt med den kontinuerliga 

bedömningen eftersom hon känner att läraren alltid ser kritiskt på elevernas arbete. Vi tolkar 

det som att hon känner att hon inte kan slappna av på grund av detta. Det finns alltså en risk 

med att bedöma arbetsprocessen eftersom vissa elever kan uppleva en negativ press av detta. 

Å andra sidan finns det elever som tycker att lärarna borde vara med mer och se deras 

arbetsgång och ta del av deras resonemang. Gränsen mellan att vara en lärare som övervakar 

och en som uppmuntrar till lärande är hårfin och svår att definiera eftersom eleverna uppfattar 

lärarens intentioner olika. Precis som Stensmo skriver så uppfattar individer fenomen på olika 

sätt.57

 

Som vi har upptäckt förekommer svårigheter för eleverna att veta hur pass objektiva lärarna är 

och vad de faktiskt bedömer. Eleverna kan sätta sig in i lärarens situation och se svårigheterna 

för denne att sätta rättvisa betyg utan att ta med elevens personlighet i bedömningen. Eftersom 

eleverna svarar på frågorna utifrån bild- och medieämnen kan detta vara en anledning att de 

poängterar svårigheten med att veta vad lärarna tittar på i sin bedömning. Några drog 

paralleller till svenska och matematik där man lättare kan se vad som är rätt och fel medan en 

bild kan kännas som att den blir mer personligt bedömd och det är svårt att säga vad som är 

rätt och fel och vad som är lärarnas tycke och smak. Det här kräver, som vi ser det, tydlighet i 

bedömningskriterierna och att lärarna betonar vikten av en utvecklingsprocess genom samspel 

och dialog mellan lärare och elev.58  

 

En elev påpekar att betygskriterierna är otydliga vilket gör det svårt att veta vad som krävs för 

ett visst betyg. En annan nämner att det bästa vore om det inte fanns några betyg men menar 

                                                 
56 Hanson i Andersson, 2000 & Stensmo, 2002. 
57 Hanson i Andersson, 2000. 
58 Dysthe, 2003. 
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på att det är en utopi. En tredje tycker inte att betygen är så viktiga utan att man borde 

fokusera på annat istället. I litteraturen vi läser märker vi att det inte alltid finns tydliga 

definitioner på vad betyg och bedömning är och författarna slår ibland samman dessa två 

begrepp. Den definition vi valt att använda oss av beskriver betyg som en del av den kriterie- 

eller målrelaterade bedömningen.59 Alltså är bedömningens roll större än betygets men det är 

betygen som eleverna ser och förhåller sig till. Detta kan leda till en identitetskoppling som 

görs av en flicka i undersökningen, där hon anser att man efter några år av att ha blivit 

betygssatt ”blir” sina betyg.    

 

Hur viktiga är begreppens definitioner? Betyg och bedömning är skilda saker, men som 

många elever även uppfattar det så går de hand i hand med varandra. Att lärarna klargör för 

eleverna vad betyg och bedömning innebär och vilken betydelse dessa har för eleverna tror vi 

är av stor vikt. Eftersom bedömning pågår hela tiden så känns det som en självklarhet att dess 

användande ska klargöras och att betygens roll, det vill säga att man har uppnått de 

förutbestämda kriterierna och nått målen, förklaras. När eleverna blir medvetna om betygens 

del i det stora hela är vår förhoppning att fokus skiftas och istället riktas mot den utvecklande 

och meningsskapande processen i skolan. Motivation, engagemang och en väl genomtänkt 

läromiljö ger enligt sociokulturell teori bra förutsättningar för bedömning av elevens 

deltagande och utveckling i läroaktiviteten.60  Fokus ligger då på utveckling istället för 

resultat.  

 

Enligt Skolverkets rapport anser ungefär nio av tio elever att betyg är viktiga för att visa hur 

elever ligger till.61 En majoritet av gymnasieeleverna anser att betygen har för stor betydelse i 

skolan.62 En bromsande effekt mot en meningsskapande process, som vi ser det, är betygens 

roll för urvalet till vidare studier. En stor del av eleverna pekar på vikten av att ha betyg för 

framtida behov. Även i statistiken visar sig detta där hälften av gymnasieeleverna svarar att de 

ofta tänker på framtida studier.63 Utöver urvalsfunktionen så har betygen också en informativ 

och motiverande funktion. Dock menar Kvale att betygen leder till en yttre instrumentell 

motivation och att det motverkar den inre intressemotivationen.64  Betygen har blivit ett mål i 

                                                 
59 Hanson i Andersson, 2000. 
60 Dysthe, 2003. 
61 Skolverket, 2007. 
62 Ibid. 
63 Skolverket, 2007. 
64 Kvale i Andersson, 2000. 
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sig och inte kunskapen. Detta känner vi igen från våra VFU-erfarenheter som vi nämner i 

inledningen där fokus verkar ligga på betygen istället för kunskapen. 

 

Betygen och kunskaperna kan fokuseras på två olika sätt: Dels kan man se på kunskapen som 

det viktiga, något man har nytta av resten av livet och betyg som något som kommer på köpet 

vid studier. Dels kan man se betygen som en formell merit man vill ha och kunskapen som 

något som kommer på köpet utan att man direkt ser någon nytta med den.65 Vi ser en 

problematik i skolans roll som dels uppmuntrare till kunskap men också som kravställare i 

och med de kriterier och mål eleverna ska uppnå, vilket kan leda till att fokus ändå läggs på 

betyget istället för kunskapen.  

 

8.3 Betyg och bedömning i bild- och medieämnen 

Vår intention med vår undersökning är att ta reda på hur elever upplever betyg och 

bedömning i just bild- och medieämnen. Trots att vi betonar för varje elev i början av varje 

intervju att de ska tänka på deras upplevelser av betyg och bedömning i dessa specifika ämnen 

så verkar det ändå som att de allt som oftast pratar om betyg och bedömning i största 

allmänhet, oavsett ämne. Vissa av respondenterna kommer på sig själva efter ett tag och rättar 

sig till att associera till de specifika ämnena men de flesta gör inte det. Kanske är det så att de 

inte ser någon direkt utmärkande skillnad. Och varför skulle de egentligen göra det? De tar ju 

hänsyn till alla erfarenheter de har från skolan och då kanske de inte skiljer betyg från betyg.  

 

Ändå är det några elever som talar om ”praktiska ämnen” och ”teoretiska ämnen”. En pojke 

gör en jämförelse mellan karaktärsämnen och kärnämnen och uttrycker sig så att det senare är 

de enda man jobbar för att få betyg medan exempelvis medieämnen är något man vill bli 

bättre på. En annan menar att betydelsen av betygen beror på vilket ämne det är. Några få 

tycker dock att bedömningen i stort sett är densamma i alla ämnen. Vi ställer oss så här i 

efterhand smått kritiska till varför vi frågar efter eventuella skillnader i bedömning när det 

kommer till bild- och medieämnen. Det bör inte vara någon skillnad i hur man bedömer i de 

olika ämnena eftersom alla lärare följer läroplanen. Men när man hör vad eleverna svarar 

verkar det faktiskt finnas en föreställning om ”praktiska” och ”teoretiska” ämnen. Eleverna 

påpekar att det är svårare att hitta ”rätt” och ”fel” i uppgifter i bild- och medieämnen än till 

exempel i matematik. Uppgifterna känns också mer personliga enligt eleverna. Eftersom vi 
                                                 
65 Andersson, 2000. 
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ställer en fråga om bedömningen i bild- och medieämnen skiljer sig från andra ämnen, kan 

man undra om vi leder in eleverna i uppfattningen att det är så? Det kan mycket väl vara så 

eftersom vissa elever som tror sig se en skillnad, efter lite resonerande med sig själva kommer 

fram till att det inte är det. Dock finns det fortfarande en föreställning i samhället om att 

begreppet estetisk-praktiska och teoretiska ämnen är något som fortfarande används.66

 

8.4 Motivation, rättvisa och delaktighet 

Vissa ser betygens och bedömningens påverkan på motivationen som positiv medan andra ser 

det mer som någonting negativt. En del ser betygen som en sporre medan andra slås ner av 

det. Hur viktiga betygen är för dem påverkar hur mycket deras motivation till studierna 

påverkas av det. Andersson menar att på de yrkesförberedande utbildningarna verkar de 

studerande ha inre motivation, där inriktningen på det framtida yrket är viktig.67 På den 

studieförberedande utbildningen är betygen viktigare eftersom de ska kunna ta sig in på 

högskola/universitet. Det blir då istället en yttre motivation till studierna. Det här stämmer 

överens med respondenterna på medieprogrammet där de flesta tycker att medieämnena är 

viktigare, för att de har ett stort intresse för dem och vill få bra betyg i dessa. 

 

När det kommer till rättviseaspekten tycker majoriteten av de tillfrågade eleverna att 

bedömningen och deras betyg nästan alltid stämmer överens med deras egen syn på 

arbetsinsatsen. De flesta känner sig rättvist bedömda och litar på att lärarna gör rätt i sin 

bedömning. Detta stämmer väl överens med statistiken från Skolverket som säger att 77 % av 

eleverna i gymnasieskolan tycker att alla eller de flesta lärare sätter rättvisa betyg.68 Att det är 

så pass många som anser att betygen stämmer överens med deras arbetsinsats, alltså att de 

känner sig rättvist bedömda är en positiv upptäckt.  

 

Det dominerande temat på vad eleverna vill bli bedömda på är sin prestation, hur pass väl de 

uppfyllt kriterierna och nått målen. De vill också att lärarna är medvetna om att alla tänker 

och kan olika mycket och utgår från varje elevs egna förutsättningar. Eleverna uppfattar dock 

att lärarna även utgår från personligheten, vilja och talang. Någon elev menar på att läraren 

alltid har favoriseringar bland sina elever men att han på något sätt kan förstå det eftersom en 

lärare inte är mer än mänsklig, som han uttrycker sig. Enligt Lpf 94 står det ingenstans att man 
                                                 
66 Marner, 2004 & 2006. 
67 Andersson, 2000. 
68 Skolverket, 2007. 
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på något sätt ska betygsätta personlighetsegenskaper, utan sådant som social kompetens och 

uppförande ska tas upp vid utvecklingssamtal. Men det kanske inte är så konstigt att elever 

upplever att läraren även tar hänsyn till deras personlighet vid bedömningen eftersom skolan 

är en social arena som bygger på relationer så är det oundvikligt att man bildar sig 

uppfattningar om andra människor. Även om det är önskvärt att en lärare kan se förbi 

relationen och bara bedöma prestation och utveckling så finns ändå den mänskliga faktorn 

med i spelet. I sociokulturell anda skulle ett sådant här problem angripas med samtalet som 

verktyg för att ha möjlighet att klargöra vad som bedöms och betygssätts till exempel. 

 
På frågan om eleverna får diskutera betyg och bedömning i skolan svarar de flesta att 

diskussioner om detta knappt förekommer, med undantag för betygssamtalen och kriterierna 

som läraren går igenom inför uppgifter. Enskilda betygssamtal med läraren är det enda 

tillfället för eleverna att diskutera betyg och dessa ses mer som ett konstaterande om hur de 

ligger till mer än en möjlighet att diskutera. Ingen av eleverna har erfarenhet av att diskutera 

fenomenet betyg i grupp vilket vi ställer oss kritiska till. Det finns ju trots allt oklarheter kring 

vad som bedöms och betygssätts och då är dialog och diskussion av största vikt i skolan.  

 

8.5 Diskussionsunderlag 

Om det nu är så att fenomenen betyg och bedömning i skolan knappt diskuteras eller 

tydliggörs så kan ett diskussionsunderlag som tar upp ämnet vara av största relevans. Även 

om inte alla elever känner ett behov av att diskutera ämnet så anser vi att det finns en poäng 

med att göra det. Många ser betygen och bedömningen som en självklarhet i skolans vardag 

men alla förstår inte den direkta innebörden. Vårt bidrag till att inspirera till diskussion är en 

tidning som både informerar och ställer frågor om ämnet.  

 

Tidningens innehåll har baserats på vår uppsats vilket innebär att stoffet bygger på tidigare 

forskning kring elevers upplevelser av bedömning och betygsättning, historik och resultaten 

från de intervjuer vi genomfört, i form av artiklar, faktarutor och diskussionsfrågor. Historik- 

och resultatavsnitten i uppsatsen har blivit utformade som artiklar där språket och stilen har 

anpassats till målgruppen gymnasieelever. Vi har även kompletterat med information från 
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Skolverket och Myndigheten för skolutveckling som inte finns med i uppsatsen, till exempel 

vanliga frågor och svar och annan relevant information.69    

 

Förhoppningen med denna tidning är att den ska användas i skolan av både lärare och elever i 

dialog med varandra. De får möjlighet att diskutera och höra vad personerna runt omkring har 

att säga. Kanske kan detta hjälpa till att bland annat motverka den oklarhet som verkar finnas 

kring betyg och bedömning. Kanske får det också eleverna att upptäcka nya saker och våga 

vilja engagera sig mer i det som faktiskt berör alla elever. Lärarnas engagemang är en viktig 

del i det hela när det gäller att skapa tid, plats och upplägg för diskussion när eleverna fått 

tidningen i sina händer.  

 

Det finns dock en risk att diskutera betyg och bedömning eftersom det kan få en alltför 

dominerande roll i skolarbetet och i kommunikationen mellan lärare och elev.70 Det kan 

förstärka synen på kunskap som något som endast blir värdefullt i förhållande till ett betyg 

som i sin tur kan bytas mot framtida utbildningar. En sådan syn på kunskap har inte stöd i 

läroplanen. Samtidigt är betygsfrågor viktiga och det är lärarens uppgift att hitta en balans 

mellan elevens rätt att få information om betygsunderlaget och värdet av kunskapen som en 

viktig del i elevens framtida utveckling. 

 

Genom att ta sig tid till kommunikation och diskussion lyfts elevers upplevelser, erfarenheter 

och funderingar fram. Vi vill med denna uppsats och tillhörande diskussionsunderlag 

understryka vikten av tydlighet hos lärarna gentemot sina elever kring vilka grunder 

bedömning och betygsättning baseras på samt betydelsen av dessa. Det är genom dialog och 

diskussion mellan lärare och elever som ett utvecklande klimat främjas. 

 

 

 

                                                 
69 Skolverket http://www.skolverket.se 2008-01-06 & Myndigheten för skolutveckling 
http://www.skolutveckling.se 2008-01-06. 
70 Skolverket – Frågor och svar om bedömning och betyg http://www.skolverket.se 2008-01-06. 
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8.6 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi stött på en del frågor som vi skulle vilja lyfta fram här och 

rekommendera till fortsatt forskning. Hur man får bort uppdelningen i teoretiska och praktiska 

ämnen? Hur bedömer och betygsätter man arbeten i bild- och medieämnen på ett likvärdigt 

sätt? Hur skulle ett alternativ till betyg kunna se ut? Vad händer om man ställer upplevelser av 

betyg och bedömning i relation till genus, klass och etnicitet? Därutöver skulle vi vilja följa 

upp hur diskussionstidningen kan fungera och om den väcker det vi avsett, nämligen 

delaktighet och medbestämmande eller enbart kunskap om betyg och bedömning.  
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Bilaga 1: Följebrev och frågor (till skriftliga intervjuer) 

Sida 1/2 

 

 
 

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen 
- en kvalitativ studie 

 
 
Vi är två studenter på Umeå Universitet som läser till gymnasielärare i bild och media. Vi 
håller nu på att skriva vårt examensarbete. Syftet med det arbetet är att undersöka hur elever 
upplever att bli betygssatta och bedömda i bild och medieämnen. Förhoppningen är att öka 
förståelsen av elevens perspektiv i betyg- och bedömningssituationer. 
 
Det är frivilligt att delta i den här undersökningen. Resultaten som vi redovisar i uppsatsen 
kommer självklart att anonymiseras. Du är alltså helt anonym. Om du i efterhand kommer på 
att du inte vill delta i undersökningen så hör av dig till oss snarast möjligt. 
 
I och med att du svarar på denna undersökning tar vi det som ett godkännande att vi får 
använda oss av svaren i vår uppsats. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 
 
Sofia Agronius 
sofia.baldemar@fceduc.umu.se 
 
Eva Sjöberg 
eva_sjoberg@yahoo.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1: Följebrev och frågor (till skriftliga intervjuer) 

Sida 2/2 

Frågor 
 
 

1. Är du kille eller tjej? 

2. Vilket program och årskurs går du? 

3. Varför valde du det här programmet? 

4. Vart får du motivationen ifrån till dina studier?  

5. Påverkas din motivation till studier av betygen och bedömningen på något sätt? 

6. Vet du vad lärarna tittar på när de bedömer och sätter betyg på uppgifter? Om ja, ge 

exempel?  

7. Vad tycker du är viktigt att lärarna tar hänsyn till när de bedömer och sätter betyg? 

8. Hur mycket får ni elever vara med och diskutera betyg och bedömning i skolan?  

9. Vad betyder betygen för dig? 

10. Hur stämmer bedömningen och dina betyg överens med din egen syn på din arbetsinsats? 

11. Skiljer sig bedömningen i bild-/medieämnen sig från andra ämnen? Om ja, hur? 

12. Hur upplever du att bli bedömd och betygsatt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2: Följebrev och frågor (till muntliga intervjuer) 

Sida 1/2 
 

 
 

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen 
- en kvalitativ studie 

 
 
Vi är två studenter på Umeå Universitet som läser till gymnasielärare i bild och media. Vi 
skriver nu på vårt examensarbete där syftet är att undersöka hur elever upplever att bli 
betygssatta och bedömda i bild och medieämnen. Förhoppningen är att öka förståelsen av 
elevens perspektiv i betyg- och bedömningssituationer. 
 
Undersökningen bygger på intervjuer med elever som går på bild- och medieprogram. 
Intervjuerna är frivilliga och tar ungefär 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band 
för att underlätta vår dokumentation. Resultaten som vi redovisar i uppsatsen kommer 
självklart att anonymiseras. Du är alltså helt anonym. Om du i efterhand kommer på att du 
inte vill delta i undersökningen så hör av dig till oss snarast möjligt. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående och ger mitt godkännande till intervjun 
 
 
Ort ……………… Datum ……………  
 
Underskrift …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 
 
Sofia Agronius 
sofia.baldemar@fceduc.umu.se 
 
Eva Sjöberg 
eva_sjoberg@yahoo.se 
 
 



Bilaga 2: Följebrev och frågor (till muntliga intervjuer) 

Sida 2/2 
 
Intervjufrågor 
 
Innan intervjun börjar kommer vi att informera om att eleverna ska svara utifrån deras 
erfarenheter inom bild- och medieämnet.  
 

1. Vilket program och årskurs går du? 
2. Varför valde du det här programmet? 

3. Vart får du motivationen ifrån till dina studier?  

4. Om jag säger ”betyg” och ”bedömning”, vad tänker du på? 

5. Påverkas din motivation av betygen och bedömningen på något sätt? Om ja, hur? 

6. Vet du vad lärarna tittar på när de bedömer och sätter betyg på uppgifter? Om ja, ge 

exempel? 

7. Vad tycker du är viktigt att lärarna tar hänsyn till när de bedömer och sätter betyg? 

8. Hur mycket får ni elever vara med och diskutera betyg och bedömning i skolan? 

9. Vad betyder betygen för dig? 

10. Hur stämmer bedömningen och dina betyg överens med din egen syn på din arbetsinsats? 

11. Skiljer sig bedömningen i bild-/medieämnen sig från andra ämnen? Om ja, hur? 

12. Hur upplever du att bli bedömd och betygsatt? 
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Inledning
Det du nu håller i dina händer är ett diskussionsunderlag i form av 
en tidning som i detta nummer handlar om betyg och bedömning. 
Tanken är att du som lärare eller elev ska kunna hitta kortfattad 
information om aktuella ämnen som du sedan får möjlighet att 
fundera över och diskutera i skolan. 

Tidningens namn: ?! - Hur uttalas det då? Ja, som det står... Vi som 
gör den här tidningen är två nykläckta lärare i bild och media och 
tidningen är en del av vårt examensarbete på lärarutbildningen. Vi 
hoppas att den här typen av underlag ska bidra till givande 
diskussioner.

Trevlig läsning! 

/Sofia Agronius & Eva Sjöberg  
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Betyg förr, nu och i 
framtiden
TEXT OCH ILLUSTRATION: SOFIA AGRONIUS Jesuiterna på 1500-talet använde 

betyg för att motivera sina elever till 
studierna istället för att straffa dem. 
I Sverige har kyrkan haft en stark 
kontroll där man blivit förhörd på sina 
religionskunskaper men också sina 
färdigheter i läsning och skrivning. 

Så länge betygen funnits har även 
en debatt kring hur de ska se ut, hur 
många steg och vad de ska mäta 
existerat. Idag vill den nya regeringen 
genomföra stora förändringar i 
betygssystemet vilket har gjort att 
debatten blossat upp igen.

Betygen har sett lite olika ut under tidens gång. 
Fram till början av 1800-talet så fanns det inget 

gemensamt betygssystem i Sverige. Men i 
skolordningen från 1820 styrdes det upp lite. 
Läraren skulle nu titta på elevens framsteg i 
skolämnena och ta hänsyn till hela personen 
vid betygsättningen. Betyg i uppförande, flit 
och ordning infördes, och hänsyn togs också 

till elevens ekonomiska förutsättningar, 
”bärgning”. 

Det absoluta betygssystemet
I slutet av 1930-talet tog 
folkskolan samma betygsättning 
som universiteten. På den här 
tiden tyckte man att det fanns 
en viss bestämd kunskap som 

skulle överföras till eleverna, därför 
kallas det här betygsystemet för absolut 

(betyder komplett eller ovillkorlig). Men 
ännu fanns det inga krav på att betygen 
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skulle kunna jämföras över landet eftersom 
man gjorde inträdesprov när man sökte till 
högre utbildning. Alltså var det upp till varje 
lärare vad som krävdes på respektive betygssteg. 
1938 tillsattes en utredning som skulle titta på 
hur det skulle fungera att basera intagningen 
på folkskolebetygen istället. Detta för att det 
skulle bli möjligt för alla elever att söka vidare 
och för att folkskolan skulle slippa anpassa sin 
undervisning till inträdesproven. 

Det relativa betygssystemet
När utredningen om betygsystemet tillsattes hade 
synen på kunskap blivit alltmer skiftande (relativ) 
och man ansåg att det inte fanns något som var 
det enda rätta. 
 Det relativa betygssystemet infördes på 1940-
talet men blev lag på 50-talet. Det innebar i 
huvudsak två stora förändringar; den första 
var att en procentfördelning togs fram för hur 
många elever som skulle ha de olika betygen i 
hela Sverige. Den andra förändringen var att 
standardprov infördes, så att varje lärare kunde se 
hur den egna klassen låg i förhållande till resten 
av landet. Man kan se det som att man jämförde 
elever med varandra inför betygsättningen istället 
för utifrån vilken kunskapsnivå de låg på. Ibland 
kunde elever få höra av sina lärare att ”femmorna 
är slut” på grund av procentsatserna. 
 I 1962 års läroplan för grundskolan byttes 
den sjugradiga bokstavsskalan mot en femgradig 
sifferskala. Senare tar även gymnasiet den skalan 
och slutbetyget blir också grunden för intagning 
till universitet och högskolor. 
 Under 1970-talet började kritiken kring vad 

man egentligen mätte med betyget att växa och 
redan nu började man utreda utformningen av ett 
betygsystem som var styrt av kunskapsmål. 

Vårt nuvarande mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystem
Under 1980- och 90-talen blev det vanligt i 
företag att låta personalen bestämma själva hur 
de skulle nå ett visst mål istället för att styras av 
regler. Detta arbetssätt infördes även i skolans 
värld av de socialdemokratiska politikerna, i 
ledning av skolminister Göran Persson, på slutet 
av 1980-talet. 
 Man började tala om att kunskap inte bara 
är faktabaserad, utan att det även ingår att 
man ska kunna analysera, dra slutsatser och ta 
initiativ. Detta kallas för ”kunskapsrelaterat”. 
Andra förmågor som också blir viktiga är social 
kompetens och ansvarstagande. 
 På 1990-talet händer det mycket i skolans 
värld. Staten lämnar över styrningen av skolan till 
kommunerna så att ansvaret kommer närmare 
folket, nya läroplaner som anger de värden och 
mål skolan ska jobba med införs liksom ett nytt 
betygssystem. Den socialdemokratiska regeringen 
beslutar om att betygsstegen ska heta Godkänd 
(idag Godkänt), Väl Godkänd(t) och Mycket Väl 
Godkänd(t). Nu handlar det inte längre om att 
jämföra elever med varandra utan att se på deras 
kunskaper utifrån i förväg uppsatta mål. 

Betygsdebatten just nu 
Det finns en mängd olika åsikter kring vad 
betygen är bra för, vad de ska mäta, visa på 
och hur de ska utformas. Sedan den borgerliga 

     1940-50: Relativa betygsystemet
     % = hur stor del av eleverna som ska 
             få de olika betygen på ett 
             rikstäckande plan
       
      A     a     AB     Ba     B     Bc     C
      1%   6%  24%  38%  24%  6%   1%

     1962 års läroplan
             1       2       3       4       5 
            7%   24%  38%  24%   7% 

1820 

A = berömlig insikt, berömlig flit
B = godkänd insikt, godkänd flit
C = försvarlig insikt, försvarlig flit
D = otillräcklig insikt, ringa flit

A – förmögen 
B – behållen  
C – behövande
D – fattig

Slutet av 1930: Absoluta betygsystemet
Läroämnen        Ordning   
A = Berömlig        A = Mycket god   
a = Med utmärkt       B = God   
       beröm godkänd       C = Mindre god  
AB = Med beröm       
         godkänd        Uppförande
Ba = Med nöje godkänd       A = Mycket gott
B = Godkänd        B = Gott
Bc = Inte fullt godkänd       C = Mindre gott     
C = Underkänd       D = Klandervärt
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alliansen kom till makten i det senaste valet 
har skolan lyfts in i en häftig debatt igen med 
hjälp av utbildningsminister Jan Björklund som 
eftersträvar en hårdare kontroll av skolan genom 
betyg i tidigare åldrar och fler steg. Han menar 
att dagens betyg är för breda och att det medför 
att eleverna inte blir sporrade nog att försöka 
höja sina betyg. Dessutom menar Björklunds 
parti, Folkpartiet,  att elever med svårigheter 
behöver ordning och reda, betyg, läxor och täta 
kunskapskontroller. 
  Alliansen har enats om att de vill ha betyg från 
årskurs 6, att betyg bör ges i fler steg än i dag, att 
skriftliga omdömen ska vara tillåtna från första 
årskursen, att skolk ska skrivas in i betyget och 
att mer tyngd ska läggas på elevernas uppförande 
i form av skriftliga omdömen. De menar att ju 
tidigare problem upptäcks och stöd ges, desto 
större chans att nå målen. 
 Oppositionen då, vad säger de om betygen? 
Socialdemokraterna är just nu väldigt försiktiga 
med sina åsikter eftersom de håller på att arbeta 
fram en ny skolpolitik. Men även om de inte 
är så konkreta i skolfrågor ännu så anser de 
bland annat att betygen bara mäter vissa 
kunskaper och att det därför behövs andra 
verktyg för att följa elevens kunskapsutveckling. 
De anser att det ska vara tydligt för varje elev vad 
som krävs för att få ett visst betyg och att läraren 
och eleven ska föra en dialog om kursens innehåll, 
kunskapskrav och bedömningsmetoder. De kan 
tänka sig att närma sig regeringen genom att gå 
med på betyg redan från år sex eller sju.
 Vänsterpartiet vill däremot avskaffa betygen. 
De menar att de styr mot ytliga kunskaper som är 

lätta att mäta utan att sättas in i ett sammanhang. 
Det menar också att betygen upprätthåller 
konkurrens, motverkar kreativitet, samarbete, 
social kompetens och kritiskt tänkande. Istället vill 
de ha utvecklingssamtal för att eleverna då får en 
mer nyanserad och fullständig bild än vad betyg 
kan ge. För att komma in på gymnasiet vill de att 
man istället för betyg får ett intyg på genomförd 
utbildning.  
 Miljöpartiet menar att betygen säger för 
lite om vad eleven faktiskt kan och hur denne 
utvecklats. De vill istället införa utvärdering i 
form av skriftliga rapporter. De ska innehålla 
information om vad eleven gjort, vilken kunskap 
eleven uppnått och vilka utvecklingsmöjligheter 
eleven har. De vill att intagningen till högskolan 
ska bygga på antagningsprov, intervjuer och 
liknande för att de anser att betygen är orättvisa 
och för att de egentligen inte säger något om hur 
bra man kommer klara av att läsa på högskola och 
universitet.  
 Såhär tycker alltså politikerna. Men vad bygger 
de sina resonemang på? Egna erfarenheter? 
Forskning? Idealism? Borde de egentligen 
bestämma över betygen? Vet de bäst? Ja, det är 
värt att fundera på.
                                   

       ?!
             - Vad tycker du om dagens
              betygsystem?
          - Hur skulle du vilja att betygsystemet  
             såg ut? 
            - Ska vi överhuvudtaget ha betyg?

När försvann betygen 
i ordning och reda då? 
Jo, 1964 tas de bort för 
att lärarna tycker det 
är svårt att sätta betyg 
i det och dessutom 
kan ordning och 
uppförande vara något 
annat i skolan än på 
arbetsplatsen.   

1994-95: Mål- och kunskapsrelaterat
                 betygsystem

MVG = Mycket Väl Godkänt
VG = Väl Godkänt
G = Godkänt
IG = Icke Godkänt

Kurserna har Mål att sträva mot och 
Mål att uppnå. Betygstegen har i 
förväg formulerade kriterier. 
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Vid betygssättningen ska 
närvaron inte vägas in, inte 
heller uppförande eller flit. 
Däremot leder närvaro och flit 
till bättre resultat och därmed 
bättre betyg, men det är dina 
kunskaper som ska 
betygssättas. 

Betyg ska sättas av 
 läraren med 
    utgångspunkt i 
          kursplanernas   
                 mål och    
        betygskriterierna. 
När betyget väl är satt 
finns ingen möjlighet 
att överklaga det. Det ska inte vara möjligt 

att läraren sätter VG på ett 
enskilt prov, eftersom VG 
innebär i princip att alla mål 
och kriterier i kursplanen 
ska vara uppnådda. Läraren 
menar ofta att eleven 
            uppnått VG-nivå på 
delar av kursen. När 
beteckningar sätts på 
provresultat leder det ofta 
till missuppfattningar.

Läraren måste 
ha underlag för 
att kunna bedöma
dina kunskaper. 
Resultat från prov 
kan vara ett sådant 
underlag. Men prov är bara en 
liten del och säger inte allt. 
Därför räknas även kunskaper 
som visas muntligt och på andra 
sätt än i prov som delar i 
lärarens helhetsbedömning.

Informationen till elever och vårdnadshavare 
ska vara klar och tydlig. När det gäller betyg 
och bedömning ståt det i läroplanen att läraren 
bland annat ska ge varje elev kontinuerlig           
        information om elevens utvecklingsbehov                      
                 och framgångar i studierna, samverka 
med hemmen och informera om elevens 
skolsituation och utveckling och klargöra för 
eleverna på vilka grunder som betygssättningen 
sker.

Frågor & svar
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Fakta om betyg och 
bedömning

Bedömning 
Bedömningen är en samlad information av hur 
eleven har presterat i förhållande till de förut-
bestämda betygskriterierna. Resultaten från 
skolarbeten och betyg ses som kriterie- eller 
målrelaterade bedömningar. Syftet är inte att jäm-
föra eller skilja elever åt, utan att konstatera om 
eleven uppfyller kraven som finns i kriterierna, 
som tolkas av lärarna. Läraren ska också göra 
bedömningar under arbetsprocessen genom att 
föra en dialog med eleven om dennes styrkor och 
svagheter och uppmuntra till fortsatt lärande. 

Hur betygen sätts 
Betygen sätts av läraren efter varje avslutad kurs. 
Läraren kan inte sätta betyg om du varit från-
varande så pass mycket att det inte gör att göra en 
bedömning på dina kunskaper. Om du anser att 
du har tillräckliga kunskaper för att få betyg utan 
undervisning kan du göra en prövning. Gym-
nasieelever kan bara göra en sån prövning i kurser 
som ingår i deras individuella studieplan. När du 
prövar gör du det för alla betygssteg. 

Vad som krävs för de olika betygen
Det som är avgörande för vilket betyg du får är 
hur väl du uppnår målen och kriterierna som står 
i kursplanen för varje kurs. För att få Godkänt på 
kursen måste du ha samlat på dig de kunskaper 
som står beskrivet i kursplanerna. För G måste 
alla mål och kriterier för kursen vara uppnådda. 
För att få Väl Godkänt måste du ha uppnått 

G-kunskaperna och kriterierna för VG. För att 
få Mycket Väl Godkänt så ska du ha uppfyllt 
VG-kriterierna och även ha nått den nivån som 
innebär självständigt tänkande. Du ska kunna 
reflektera över kunskaperna och ditt egna arbete.   

Vem som ansvarar för vad
Rektorn – ansvarar för att elever och lärare får 
tydlig information om elevens kunskapsutveck-
ling. Denna information ges vid både utvecklings-
samtal och också vid andra tillfällen. Rektorn har 
också ansvar för att se till att lärarna sätter betyg 
enligt de gällande bestämmelserna.
 Läraren – ska ge en tydlig information om din 
kunskapsutveckling. Läraren ska ta initiativ till 
diskussioner om de kunskaper som krävs för att 
nå de olika betygsnivåerna och ska också kunna 
motivera på vilka grunder hon/han gör sina 
bedömningar på.
 Eleven – ska visa vilka kunskaper den har. Du 
ska medverka i diskussioner kring kunskapsk-
rav och metoder för bedömning som läraren tar 
initiativet till. 

Ett arbete som lämnas in ”för sent”
Enligt läroplanen ska läraren planera undervis-
ningen tillsammans med eleverna. Vid denna 
planering är det lämpligt att man diskuterar 
igenom frågor om arbetssätt och när arbeten ska 
vara klara. Skolan ska sträva mot att varje elev 
tar personligt ansvar för sina studier. Att lämna 
in arbeten i tid är en del i det personliga ansvaret 

TEXT: SOFIA AGRONIUS & EVA SJÖBERG
ILLUSTRATION: SOFIA AGRONIUS
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och därför ska eleverna följa de slutdatum som 
sätts på uppgifter. Man kan inte använda bedömn-
ingen och betygsättningen som ett straff  för att 
elever lämnar in arbeten för sent. Läraren ska 
enligt läroplanen använda all information som 
finns om elevens kunskaper. I skolförfattningarna 
står det inget om att en elev som lämnat in arbetet 
för sent inre ska få arbetet bedömt ändå. Det står 
heller inget om att man på det arbetet bara kan ge 
till exempel betyget Godkänt. Däremot är ett sista 
inlämningsdatum ofta satt för att läraren ska få tid 
att bedöma arbetena innan ämnet eller kursen är 
slut och betygssatt.   

Kunskaper ska värderas lika
Den grundläggande principen vid bedömning och 
betygssättning är att alla ska bedömas likvärdigt. 
Ingen ska missgynnas på grund av kön, religion, 

etniskt ursprung, språk, sexuell läggning eller på 
grund av sin fysiska, psykiska eller sociala person-
lighet. 
 Skolverket  definierar rättvis betygssättning 
som att betyget ska visa på elevens kunskaper och 
färdigheter, motsvarande betygskriterierna för 
betyget, efter en avslutad kurs. Likvärdig bedömn-
ing definierar Skolverket som en måttstock där 
bedömningen ska vara lika för alla elever. En 
förutsättning för att bedöma och betygsätta rät-
tvist och likvärdigt är att de som sätter betygen,  
lärare, och de som utfärdar betygsdokumenten, 
rektorerna, har tillräckliga kunskaper om kurs-
planer, betygskriterier och andra bestämmelser.



“Man har alltid liksom pressen att ta så här snygga bilder å så för att man 
känner alltid den där bedömningen att läraren sitter å liksom… använder 
det här… kritiska tänkandet i allt man gör, för å se minsta lilla fel man har 
gjort. Det är ju också väldigt… man tänker att man måste va liksom… göra 
det perfekt hela tiden. Man kan få lite ångest ibland över att det ska va bra 
gjort.” - Tjej, medieprogrammet

“Jag hoppas att dom kollar liksom mer på… även där, helheten liksom. 
Hur hårt man har gått in för att jobba, alltså kämpat för det här. Å att 
motivationen till att göra det bra, alltså, kan överväga resultatet.” 
- Tjej, bildkurs

“Vi får ju diskutera betyg men vi får ju inte ändra… Bra synd va.” 
- Kille, medieprogrammet

“Man måste ju ha bra betyg för å… ja… Eller det är i alla fall vad 
man har blivit inpräntad hela tiden att bah: Ah… om du inte har 
bra betyg då kommer du ingenvart i livet.” 
- Tjej, medieprogrammet

“Jag hoppas och tror att jag blir bedömd rättvist. Utefter så bra jag 
gjort ifrån mig så borde jag ju få sånt bra betyg eller omdöme. Men 
jag litar på att lärarna gör rätt i sin bedömning.” - Kille, bildkurs
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Elevers upplevelser av   
bedömning och betyg
Betygen är en självklar och ofrånkomlig del i skolans vardag och diskussion-
er förs hela tiden kring dess utformning, genomförande och betydelse i sam-
hällsdebatten. De som påverkas mest av betygen, eleverna som går i skolan 
just nu, hur tänker de egentligen kring den betygssättning och bedömning 
som görs? Tretton gymnasieelever med någon anknytning till bild- eller me-
dieämnet intervjuades i frågor som rör betyg och bedömning och i denna 
artikel sammanfattas deras upplevelser.  

TEXT OCH ILLUSTRATION: EVA SJÖBERG

Motivationen till studierna
Elevernas motivation till att studera kommer 
från olika håll. Några anser att den kommer 
inifrån dem själva, vad de själva gör för att 
motivera sig. Det handlar om hur man presterar, 
hur man trivs i skolan, att man vill lära sig nya 
saker och för att man vill jobba för ett bra betyg. 
En del ser motivationen som något som kommer 
från utomstående faktorer som till exempel hur 
mycket lärarna engagerar sig, kompisars inflytande 
och hur roliga ämnen det är på programmet. 
En klar och tydlig motivationssporre är också 
framtiden, för att ta sig vidare till att söka jobb 
eller utbildning.
       När de sedan tillfrågas om betygen och 
bedömningen påverkar deras motivation så 
ser många det som att man faktiskt blir mer 
motiverad om man får bra betyg, att man vill  ha 
bra betyg och om man får en bra bedömning gör 
att man känner sig mer motiverad. Någon menar 
också att om inga betyg fanns så skulle det vara 
svårt att motivera sig medan andra ställer sig mer 
kritiska till att bli bedömda och betygssatta.

Betyg 
När eleverna fritt berättar vad de tänker på när 
man säger ”betyg” får man många olika svar. 
Dessa svar kan man dela in i två grupper. Dels 

den där betygen påverkar ens inre på något sätt 
som till exempel att man blir nervös, får ångest 
och/eller känner krav på att man måste prestera 
och vara duktig. Dels den där yttre faktorer 
förknippas med betyg, som till exempel vad man 
får för respons på det man gör, svårigheter att 
veta vad lärarna bedömer, betygen som något 
viktigt man behöver, vad man gör på lektionerna 
och lärarnas svårighet att vara rättvisa.   

Bedömning 
När eleverna istället fritt får beskriva vad ordet 
”bedömning” innebär är det många som upplever 
det svårt att skilja på bedömning och betyg. Några 
ser bedömning som att man blir bedömd hela 
tiden, att läraren ser kritiskt på det man gör och 
att bedömning handlar om lärarnas tycke och 
smak. Bedömningen ses som samma sak eller 
en mildare form av betyg, fast utan kriterier och 
inte lika officiellt ”på papper”. Det finns även de 
som tycker att bedömningen medför en press att 
prestera och göra saker perfekt, vilket kan leda till 
en viss ångest över att det ska vara bra gjort.      

Vad tittar lärarna på egentligen?
Eleverna känner inte alltid att de har koll på vad 
lärarna tittar på när de bedömer och sätter betyg 
men drar ändå till med några gissningar. Vissa 
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tror att de utgår från elevernas prestationer, 
det vill säga hur bra man gjort uppgifterna 
och resultatet. Vissa tror att de ser till hur 
eleverna är som person som vilken kunskap 
man har eller får, hur mycket vilja man har, 
ens talang och vilka idéer man har. Några tror 
att betyg och bedömning handlar om lärarnas 
egna uppfattningar, tycke och smak och de 
styrdokument lärarna ska förhålla sig till. 
       Vad anser eleverna är viktigt att lärarna 
borde ta hänsyn till när de bedömer och 
betygssätter? Majoriteten tycker att de vill bli 
bedömda efter sin prestation, hur väl de uppfyllt 
kriterierna och nått målen, men också att lärarna 
är medvetna om att alla tänker och kan olika 
mycket, alltså att de ska utgå från varje elevs 
egna förutsättningar. 

Diskussion i skolan
Hur mycket får eleverna vara med och diskutera 
betyg och bedömning i skolan? De flesta elever 
är eniga om att sådana diskussioner knappt 
förekommer, med undantag för betygssamtalen 
och kriterierna som läraren går igenom 
inför uppgifter. Även om man får diskutera 
betygen i enskilda betygssamtal så upplever 
eleverna att det sällan går att påverka sitt betyg 
ändå. Betygssamtalen upplevs mer som ett 
konstaterande om hur de ligger till mer än en 
möjlighet att diskutera. 

Betygens betydelse
Betygens betydelse för eleverna är väldigt 
varierande. Några ser betyg som en belöning när 
man gjort ett bra jobb och något att vara stolt 
över. En annan anser att om man är nöjd med 
betygen så är man nöjd med sig själv. Ytterligare 
någon hade en mer avslappnad attityd till 
betygen och menar att de kan man läsa upp sen 
för att inte stressa ihjäl sig nu. Andra menar att 
det är inpräntat i en att man ska ha bra betyg, 
att betydelsen av betygen beror på vilket ämne 
det är och att man jämför betygen med sina 
klasskamrater. Det som är viktigt för de flesta 
är att få betyg för att kunna studera vidare och 
söka jobb i framtiden. 

Hur det känns att bli bedömd och betygssatt
Eleverna är vana att bli bedömda och betygsatta 
och har många åsikter om ämnet. Man kan se 
att det finns både en positiv och en negativ 
sida. Det som upplevs som negativt är känslan 
av press, att det känns jobbigt när man får ett 
betyg man inte är nöjd med, att det är tråkigt 
att prestera mot kriterier istället för att göra det 
man tycker är roligt, att kriterierna är luddiga och 
målen otydliga, att betygen inte är rättvisa och att 
man jämför sig med andra. Positiva upplevelser 
av betyg är till exempel att de behövs för att 
ha något att sträva mot och kämpa för och en 
lättnad att få ett betyg för någonting man har 
gjort klart. Någon sammanfattar det som att det 
är både bra och dåligt med betyg eftersom man 
vill veta var man ligger men man vill inte bli 
pressad att uppnå ett bra betyg. En tjej på bild- 
och formprogrammet i årskurs 2 uttrycker sig 
såhär: 
       Det är lite jobbigt. Jag skulle ju hellre vilja att 
det kanske går ett år och att jag bara får måla det jag 
vill och göra det jag vill utan att tänka att det här ska 
betygssättas, det ska tänkas att det där var bra och det 
där var dåligt. Det kan vara skönt att få slappna av och 
släppa allt sånt där som betyg. Det kan vara både bra 
och dåligt, man måste ju veta var man ligger och vad man 
behöver förbättra också. Det kan ju va bra. Men det är 
både och, det blir ju lite kravaktigt och lite press på en...
        Vad tycker du? 

                        ?!
- Vad tänker du på när man säger 
orden ”betyg” och ”bedömning”? 
- Vad tycker du om betyg och 
bedömning? 
- Vilka delar i artikeln håller du 
med om/inte med om? Varför?
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För och emot betyg

Motiverande

Behövs för framtida studier och 
jobb 

Man får respons på det man gör 

Det blir tydligt vilken kunskap 
man har

En dokumentation av ens studier

Betygen bidrar till att elever som 
halkat efter uppmärksammas 

Positiv press - förmåga att
prestera bra under en begränsad
tid för ett betyg

 

Motivationen till studierna sänks 
av dåliga betyg

Krav, hets, något som ligger och 
gnager

Svårt att veta vilken kunskap som 
egentligen mäts med betyg

Man jämför sig med varandra

Luddiga kriterier och otydliga mål

Orättvist, lärarna bedömer olika

Negativ press - kan leda till stress 
och prestationsångest

För Mot

?!   Vad håller du med om/inte med om? Kommer du på egna för- och motargument? 
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