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Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur skolledare, lärare och elever på en 

gymnasieskola i södra Sverige resonerar om bedömning och betygsättning samt att ta reda på 

hur betygsfördelningen ser ut vid antagning till och avgång från gymnasiet för årskullen 2008-

2011 på den aktuella skolan. Genom insamling av listor med jämförelsetal för de elever som 

antagits 2008 och över jämförelsetal vid avgång 2011 har diagram över procentuell fördelning 

av jämförelsetal skapats. Intervjuer med en skolledare, tre gymnasielärare samt tre elever i 

årskurs tre har gjorts. Min studie visar att det inte finns någon nedskriven bedömningspolicy 

på den aktuella gymnasieskolan samt att det i relativt stor utsträckning är upp till varje enskild 

lärare att hitta sätt att förklara bedömning och betygssättning för eleverna. De intervjuade 

lärarna hade olika strategier för att nå förståelse hos elever för bedömning och betygssättning. 

Resultaten av studien indikerar bland annat en fortsatt trend på det estetiska programmet av 

att höja sina betyg under de tre åren samtidigt som 17,3 % av eleverna på detta program ut 

med samlat betygsdokument 2011, ej behöriga att söka vidare till universitet eller högskola. 

7,75 % av eleverna på naturvetenskapligt program går ut med samlat betygsdokument 2011 

vilket är en liten bättring från 2003 då 12,9 % gick ut ej behöriga att söka vidare. Motsvarande 

resultat för eleverna på samhällsprogrammet är 6,84 % ej behöriga att söka vidare från 

årskullen 2011 jämfört med 8,84 % ej behöriga året 2003. En slutsats som kan dras av studien 

är att en betydande andel elever hoppar av gymnasiet eller går ut med samlat betygsdokument 

2011 samt att bilden skolledare, lärare och elever har av bedömning i allmänhet och vilken 

bedömning som sker på den aktuella skolan i synnerhet skiljer sig åt.  

 

 

Nyckelord: Bedömning, betyg, drop-outs, feedback, gymnasieprogram, jämförelsetal, 

kommunikation, statistik.  
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1  Inledning 
Betygstatistik har gått från att vara ett mått på elevers kunskap till att bli en viktig ekonomiskt 

och politiskt styrande faktor (Lundahl 2011:17). Tidigare var en av betygens främsta uppgifter 

att sortera elever och att fungera som ett ansökningsverktyg till högre utbildning. Idag 

används betyg till att utvärdera skolors undervisning och i sällsynta fall även som reklam för 

skolor. Med framväxten av gymnasieskolor som drivs i privat regi är konkurrensen om 

eleverna hård. Eleverna i sin tur konkurrerar om skolor. Bedömning och betygsättning är 

därför högaktuellt av flera anledningar. De förändringar som nya styrdokument, Lgr11 för 

grundskolan och Gy11 för gymnasieskolan, ger upphov till kan anses utgöra en viktig faktor i 

förändringsarbetet och den tilltagande diskussionen om bedömning och betyg. Att öka 

förståelsen för hur bedömning går till på skolor och för hur betygen är fördelade när elever 

går från årskurs 9 och vidare upp i gymnasiet är relevant för såväl lärare och rektorer som för 

elever och deras föräldrar. Diskussionen om bedömning, betygens fördelning och eventuell 

förekomst av betygsinflation är komplicerad. Att genom intervjuer ta reda på hur rektorer, 

lärare och elever resonerar om bedömning samt att se över hur betygsfördelningen ser ut på en 

gymnasieskola över tid kan ge ovanstående diskussion nya infallsvinklar. Siffror och diagram 

över betyg vid antagning till och avgång från gymnasiet kan utgöra en grund för vidare 

diskussion och analys av betygsläget. Att ta reda på vilka strategier lärare på gymnasiet har 

för att få elever att förstå vilka krav som gäller samt vad som bedöms och hur bedömningen 

går till är intressant. Som första steg försöker jag i denna studie därför ta reda på mer om hur 

lärare resonerar kring bedömning. Det är även av stor vikt att ta reda på mer om hur eleverna 

förstår sina rektorer och lärare i kommunikation om bedömning. Elevernas bilder av 

bedömning speglar den skolverklighet de är uppväxta i och det är intressant att se hur denna 

verklighet ser ut 2011. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att belysa bedömningspraktiken på en gymnasieskola i Södra Sverige med 

särskilt fokus på kommunikation om bedömning, lärares feedback till elever samt att ta reda 

på hur elever uppfattar den bedömning som sker på skolan.  Ett mer specifikt syfte är att visa 

på vilka strategier lärare och skolledare har för att eleverna ska förstå bedömning och 

betygssättning samt att ta reda på hur några elever på den aktuella skolan talar om bedömning 

och betygssättning och på så vis försöka uppskatta deras förståelse för och kännedom om 

olika bedömningsmodeller. Jag ställer mig frågan om eleverna förstår vilka kunskapskrav de 

ska uppnå eller vilka förmågor de ska utveckla i de olika kurserna. 
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Ett ytterligare syfte med studien är att försöka se skillnader i studieresultat för gymnasieelever 

på de studieförberedande programmen ES, NV, SMNV samt SP över längre tid. Framförallt 

vill jag fokusera på det procentuella antalet elever som går ut gymnasiet med samlat 

betygsdokument, dvs. ej behöriga att söka vidare till universitet och högskola. För att uppfylla 

detta syfte tittar jag på hur betygsstatistiken för antagningsbetyg och avgångsbetyg på en 

gymnasieskola i södra Sverige ser ut för åren 2008-2011 jämfört med åren 1998-2001, 1999-

2002 samt 2000-2003. Jag vill också undersöka i vilken grad elevers antagningsbetyg kan 

indikera hur de lyckas med sina studier på SP och NV. 

1.2 Frågeställningar 

Följande fyra forskningsfrågor tar sin utgångspunkt i ovanstående syfte samt i frågan om i 

vilken omfattning elever ges möjligheter att förstå de krav som ställs i gymnasieskolan. 

 

1. Hur ser vuxnas bild av kommunikation om bedömning ut på skolan? Hur talar 

skolledare och lärare om bedömning och betygsättning och vad lägger de särskild vikt 

vid? Kan bedömningspraxis på den aktuella skolan beskrivas som summativ eller 

formativ (se kap 4)? 

2. Vilka strategier har skolledare och lärare för att elever ska förstå bedömning och 

betygssättning? 

3. Vilken bild ger elever av kommunikationen om bedömning och betygssättning?  

4. Vilka elever lyckas? I vilken grad kan antagningsbetyg (och därmed olika initial 

kunskapsnivå) indikera chans att gå ut med fullständiga betyg på de 

studieförberedande programmen SP och NV?  



 3 

2  Bakgrund 
Omdömen om elevers kunskaper har följt med den svenska skolan sedan den svenska 

folkskolan 1842 då elever fick sitta i husförhör med lärare och präst (Lundgren, Säljö och 

Liberg 2010:452). Det första standardiserade betygssystemet kom dock 1897 då eleverna 

kunde få följande omdömen: berömlig, med utmärkt beröm godkänd, med beröm godkänd, 

med nöje godkänd, icke fullt godkänd samt underkänd (Lundahl 2011:32). På lärarnas 

begäran utökades betygsskalan från fyra till sju steg och följande bokstavsbetyg kom att gälla: 

 

A Berömlig 

Aa Med utmärkt beröm godkänd 

AB Med beröm godkänd 

Ba Icke utan beröm godkänd  

B Godkänd 

BC  Icke fullt godkänd 

C  Underkänd  

   (Davidsson et.al. 2000:13)  

 

Ovanstående betyg brukar benämnas som absoluta, även om det i realiteten knappast kunde 

existera något absolut mått på kunskap eftersom varje individuell lärare, med olika krav, 

avgjorde vilket betyg som skulle sättas (Selghed 2011:13). Dessa absoluta betyg kom senare 

att bli till relativa betyg när bokstavsbetygen överfördes till den så kallade 

normalfördelningskurvan. Det som föranledde detta skifte var den diskussion som under 30-

talet handlade om rättvisa urval till läroverken. En utredning tillsattes 1938 och leddes av Frits 

Wigforss (Lundgren, Säljö och Liberg 2010:283). Denna utredning kom att betyda mycket i 

utveckling av ett nytt betygssystem, det relativa betygssystemet. Normalfördelningskurvan, 

som var tänkt att åskådliggöra alla elever i Sverige, kom nu att påverka betygsättningen för 

alla lärare i Sverige.  
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Den procentuella fördelningen over de relative bokstavsbetygen skulle fördelas så att 

exempelvis 1 % av eleverna fick stora a i betyg, se figur 1.1. 

 

A a AB Ba B Bc  C 

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

Procentuell fördelning över bokstavsbetyg

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

A a AB Ba B Bc C

Fördelning

 

Figur 1.1 Normalfördelningskurvan och bokstavsbetygen med betyget Ba som ett medelbetyg som 38 % av 

eleverna skulle tilldelas (diagram utformade av författaren).  

 

Vid införandet av enhetsskolan 1962 kom betygsskalan från 1-5 att gälla. Denna betygsskala 

är den som vanligen refereras till som den relativa betygsskalan. Figur 1.2 visar fördelningen 

för dessa fem betygssteg med 3:a som medelbetyg.  

 

Betyg: 5 4 3 2 1 

 7 % 24 % 38 % 24 % 7 % 

Procentuell fördelning över sifferbetyg
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Figur 1.2 Den relativa sifferskalan 1-5 och den procentuella fördelningen av de fem betygsstegen (diagram 

utformade av författaren). 
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Skolan var regelstyrd och läroplanerna mycket omfattande (Lgr 62, Lgr 69 och Lgy 70) och i 

takt med att samhället förändrades allt snabbare och blev mer komplext hann inte reglerna 

med. Kritiken mot det relativa betygssystemet växte, bland annat beroende på att en vanlig 

missuppfattning bland lärare börjat göra sig gällande, nämligen den att normal-

fördelningskurvan skulle tillämpas på varje enskild klass. Selghed skriver om de elever som 

rapporterade om lärare som hävdade att 5:orna var slut (2011:24). En utredning tillsattes av 

Utbildningsdepartementet 1989 för att ta reda på för- och nackdelar med det relativa 

betygsystemet. Resultatet blev en avveckling av det relativa betygssystemet och ett införande 

av ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem, eller som det också kallas ett kriterierelaterat 

betygssystem, vilket infördes 1994. Denna förändring innebar samtidigt ett skifte i styrningen 

av skolan från regelstyrning till mål- och resultatstyrning (Selghed 2011:15).   

 

Till en början innehöll det målrelaterade betygssystemet betygsstegen icke godkänd (IG), 

godkänd (G) samt väl godkänd (VG) men kom senare att kompletteras med betyget mycket 

väl godkänd (MVG). Det skulle dröja till 1999 innan Skolverket utarbetade betygskriterier för 

betyget MVG, vilket sedan tros ha underlättat betygssättningen av detta betyg och även 

påverkat betygssättningen i stort. Inför läsåret 2011/2012 införs ett nytt 6-gradigt betygsystem 

och ska gälla från årskurs 6 (Lundahl 2011:33). Betygsstegen är A, B, C, D och E för 

godkända resultat. Ett F betecknar ett icke godkänt resultat. Förändringen innebär enligt 

Selghed inte ett helt nytt betygssystem men väl en ny betygsskala och ny läroplan och nya 

kursplaner. Figur 1.3 visar hur tidigare och nuvarande betyg räknas om till ett genomsnittligt 

meritvärde där varje betyg är värt mellan 10-20 poäng. I de fall läraren inte har möjlighet att 

bedöma på vilken kvalitetsnivå elevens kunskaper ligger, till exempel på grund av frånvaro, 

tilldelas ett streck.  
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Figur 1.3 Jämförelse mellan tidigare tregradig och nuvarande sexgradig betygsskala (efter Lundahl 2011:33). 

 

Lundahl menar vidare att det nu kommer att finnas ett betyg att ge elever som tidigare kan ha 

råkat ut för informella betygssättningar såsom G+ eller VG+ eftersom betygen D och B nu 

kan sättas. Det nya betygssystemet ses som ett svar på att många lärare hävdat att betyget G är 

för brett men även som en idé om att det ska löna sig att plugga menar Lundahl (2011:34). En 

annan förhoppning som lyfts fram är den om likvärdig utbildning. De förtydliganden vad 

gäller målformuleringar och krav som finns i de nya läroplanerna ger enligt propositionen 

Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan bättre förutsättningar för att 

lärare runt om i Sverige ska få mer lika förståelse för uppdraget och därmed även för 

bedömning och betygssättning (Lundahl 2011:35).  
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3  Tidigare forskning 
Sammanställningen som Korp (2003) har gjort över forskningslitteratur av olika slag på 

ämnet kunskapsbedömning visar på kunskapsområdets komplexa natur med många olika 

perspektiv och möjliga forskningsfrågor. Forskningsöversikten av Korp är intressant för mitt 

arbete då det erbjuder en överblick över området. Några viktiga perspektiv som tas upp är hur 

betygsättning gått från att vara sorterande till att bli mer av ett redskap för att utveckla elevens 

förståelse för egen kunskap. Betygssättningen har således fått fler funktioner jämfört med 

tidigare.  

 

Korp (2003:25) beskriver hur lärares bedömningar får konsekvenser för elevernas 

kunskapssyn, deras syn på samhället och den egna rollen i samhället och därmed 

karriärmöjligheter samt synen på sig själva som medborgare och individer. Korp tar upp 

diverse perspektiv på bedömning och pekar på hur Donald Broadys resonemang om den dolda 

läroplanen förändrade språket som användes i läroplanerna för att beskriva bedömning och 

hur den senare kom att förändra lärares syn på sitt arbete (Korp 2003:49). Korp menar dock 

att även om elever idag får större möjligheter att arbeta individuellt i sin egen takt så har de 

troligtvis fortfarande begränsade möjligheter att påverka innehållet eller uppgifterna. Vidare 

refererar Korp till anglosaxisk litteratur vad gäller provens påverkan på undervisningen där 

det finns källor som säger att många lärare formar undervisningen på så vis att eleverna ska 

kunna hävda sig väl i s.k. standardiserade prov. Det är inte svårt att tänka sig hur detta kan 

begränsa stoffval och elevernas inverkan på undervisningen. I Sverige har antalet nationella 

prov i olika årskurser ökat och därmed har förmodligen även påverkan på undervisningen ökat 

samt mängden stressade elever (Korp 2003:51).  

 

3.1 De underförstådda kraven 

I bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande menar Klapp Lekholm (2010) att 

skolan har implicita, underförstådda krav på eleverna som spelar in i betygssättningen. 

Motivation och intresse kan komma att spela in i tre till fem procent av betygen som sätts och 

eleverna har inte förmågan att koda av dessa underförstådda krav som lärare ställer. Klapp 

Lekholm (2010:27-28) menar att detta gör betygssättningen orättvis och inte så transparent 

som det vore önskvärt. Frågan som uppstår är hur tydliga lärare på gymnasiet är mot sina 

elever vad gäller krav, betygskriterier och bedömning och hur detta påverkar elevernas 
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möjligheter till goda resultat och höga betyg och därmed även fler valmöjligheter till vidare 

studier.  

3.2 Lärares kunskapssyn 

Enligt Lars-Olof Norell har 1994 års gymnasiereform endast delvis förändrat gymnasielärares 

och skolledares förståelse av sitt uppdrag (Klapp Lekholm 2010:57). Norell menar att det inte 

helt fullt ut har slagit igenom att det som nu ska betygssättas är kvaliteter i kunnande. 

Anledningen till detta uppges av densamme vara att reformen innehöll motstridiga intentioner 

där exempelvis kursutformningen, i motsats till att gå på en linje under tre års tid, motverkar 

långsiktig kunskapsstöttning av eleverna, där ”de fyra F-en” med fakta som en kunskapsform 

står i kontrast till kursplanernas formuleringar kring kunskap som förståelse och förmåga samt 

hur strävansmål kontrasterar mot uppnåendemål. En ny förordning började gälla 1 november 

2011 vilket berör alla de elever som börjat studera på gymnasiet efter den första juli 2011 och 

som får läsa enligt ny läroplan. I kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande kan man läsa 

följande: 

 

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ 

till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.  

 

(Skolverket 2011a:8) 

 

Av styrdokumenten framgår således att eleverna ska ta ansvar för egna studier och arbetsmiljö 

och aktivt utöva inflytande över sin utbildning. Norell menar i sin artikel att lärare och 

rektorer tolkar 1994 års reform utefter den praktiska verklighet de befinner sig i snarare än 

utifrån texterna. Han lyfter fram hur människans handlande utgår från tolkningen av faktiska 

förutsättningar i motsats till utefter hur de faktiska förutsättningarna verkligen ser ut. Detta 

kan uppfattas som ett resonemang som utgår från att all kunskap uppstår som en produkt av 

individens erfarenheter och tidigare tankemönster, en konstruktivistisk kunskapssyn (Selghed 

2011:22). Således blir implementeringen av nya läroplaner formad av hur skolans kultur kring 

tidigare implementering ser ut. Kulturen på skolan beror i sin tur på de pedagoger och 

skolledare som verkar där. Pedagoger kan ta fasta på ovanstående målformuleringar om 

elevinflytande eller på formuleringar såsom exempelvis ”läraren ska utgå från att eleverna kan 

och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande” och på så vis utforma sin undervisning på 

relativt skilda sätt. Det kan tyckas vara paradoxalt att lärare idag allt mer överger en empirisk 

kunskapssyn till förmån för en mer konstruktivistisk kunskapssyn och ändå möter svårigheter 
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när de behöver separera sina ”äldre” situationsbaserade tolkningar av betygskriterier och mål 

från de nya tolkningar som nya styrdokument anger.  

 

Vidare menar Norell att 1994 års läroplan med de fyra F-en, där fakta kom som första 

kunskapsform i uppräkningen, har påverkat tolkningar att i vissa fall innebära G = fakta, VG 

= förståelse och MVG = reflekterad förståelse som en slags förenklad bedömningspraxis. 

Norell är mycket kritisk till hur framstående position kunskapsformen fakta har fått i motsats 

till förståelse som i vissa fall anses komma senare i lärandets process. Norell menar att en stor 

förändring i lärarrollen består i skillnaden i lärare – elevrelation där elevens roll har förändrats 

från att vara objektet för kunskapsinhämtning till att bli subjekt i en samarbetsrelation där 

lärandet istället är objektet (Klapp Lekholm 2010:62-63). Det är relevant att fråga sig om den 

dystra bild Norell målar upp kring gymnasielärarnas förändringsbenägenhet verkligen 

stämmer och att många lärare har svårt att ändra sina tankemönster kring betygssättning, 

något som indikerar att förändringar som Gy 2011 innebär kommer att ta tid att implementera. 

Norell hänvisar till en slags primär förståelse lärare har till sin betygsättning när han menar att 

”när lärarna efter 1994 börjar arbeta efter det nya betygssystemet omtolkar de det ofta i 

enlighet med den förståelse av betygsättningsuppgiften som de hyst sedan länge” (Klapp 

Lekholm 2010:66). Norell tar även upp formativ och summativ bedömning och menar att 

bedömningarna enligt Lgy 70 i mycket stor del varit summativa. Att enligt denna tradition ge 

elever betyg på varje prov kan även idag uppskattas av elever men vara missvisande i relation 

till elevens betyg i ämnet. Norell resonerar kring den respons lärare ger elever: 

 
Omdömen till de lärande bör handla om vad de behöver göra för att bli bättre, och 

inte om hur bra de gjort ifrån sig. Jämförelser med andra bör dessutom undvikas. 

Elever som är vana att få allt betygsatt kommer att motsätta sig detta, eftersom de 

vill veta om de gjort ett bra arbete eller inte.  

 

          (Klapp Lekholm 2010:68) 

 

Det kan alltså enligt Norell uppstå ett tryck från eleverna på att få proven betygsatta, ett 

tillsynes enkelt sätt att försöka avkoda hur deras kunskaper står sig mot lärarens tolkning av 

vad som krävs för att nå olika betygsnivåer.  
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4  Teoretiskt ramverk 

Med vem förs dialog om bedömning i dagens skola? Anses diskussioner om bedömning och 

elevers lärande vara för komplexa för att elever i gymnasiet själva ska delta? Begreppet 

bedömning har expanderat och blivit komplext (Korp 2003:58). I takt med att synen på 

kunskap har förändrats har även synen på bedömning genomgått en liknande förändring.  

 

4.1 Bedömning för lärande  

I sin bok Bedömning för lärande presenterar Lundahl (2011) olika strategier för hur lärande 

kan uppnås genom bedömning. Lundahl syftar inte endast på elevernas lärande utan lyfter 

även fram lärares lärande och utveckling av skolverksamheten (2011:16). På sätt och vis 

skulle bedömning för lärande kunna liknas vid uttrycket att lära för livet vilket Lundahl 

uttrycker i termerna att elevernas kommunikativa förmåga, deras förmåga till inflytande och 

ansvar samt deras kreativitet ska utvecklas. Lundahl menar vidare att bedömning är en 

avgörande pedagogisk del av undervisningen och att formen av bedömning påverkar de 

individer som blir bedömda. Bedömningen kan vara summativ eller formativ. Den summativa 

bedömningen värderar elevens kunskap mot ett givet kriterium eller kunskapskrav och 

fungerar som en slags utvärdering av lärandet. Den formativa bedömningen har som syfte att 

utveckla elevens kunskaper och kan forma den kommande läroprocessen då eleven även kan 

utveckla förståelse om sin egen förståelse och kunskap. Det är framförallt denna senare form 

av bedömning som står i förgrunden när det gäller att främja elevers lärande och 

kunskapsutveckling (Lundahl 2011:9-11). Enligt Lundahl är betyg trubbiga mått på kunskap 

och beroende av vem som bedömer. Samme författare efterlyser en dialog i bedömnings-

situationer för att inte ytterligare förstärka den ofrånkomliga maktbalans som råder. 

Bedömningsprocessen behöver bli mer genomskinlig vilket den också kan bli med ökad 

kontroll från statliga myndigheter.  

 

4.2 Den progressiva pedagogiken 

Funderingar kring hur skolan ska öka elevers inflytande och ansvar är knappast någon ny 

företeelse. I början av 1900-talet kom demokratibegreppet in i svensk skola (Lundgren, Säljö 

& Liberg 2010:77-78). Redan 1883 formulerade Fridtjuv Berg att folkskolan, vars främsta 

uppgift vid denna tid var att fostra och inte att bilda, istället skulle bli en bottenskola för alla 
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och vara en ”bildningshärd för hela folket” vilket kan anses ha beröringspunkter med det mer 

nutida uttrycket en skola för alla. En annan förgrundsgestalt i debatten om pedagogiska idéer 

var Ellen Key som skrev boken Barnets århundrade. Key lyfter genom denna bok upp barns 

villkor till debatt i Sverige. Både Berg och Key kan anses tillhöra den progressiva 

pedagogiken, vars främsta förespråkare var John Dewey. 1907 var det samme Fridtjuv Berg 

som kom att lyfta Deweys tankar om att lära genom att göra för ett antal svenska lärare som 

samlats för en sommarkurs. Dessa learning by doing-tankar kom att bli startskottet för den 

aktivitetspedagogik som nu kom att påverka den svenska skolan (Lundgren, Säljö & Liberg 

2010:79-80).  

 

4.3 Demokrati i skolan 

Efter andra världskrigets slut skrevs läroplanerna om så att kunskaper i demokrati ej endast 

skulle finnas på ett teoretiskt plan utan istället genomsyra hela skolans verksamhet och 

praktiska arbetssätt. Enligt Sundgren (i Forssell 2005:79-80) kan Deweys pedagogiska filosofi 

märkas tydligt i dagens skola i form av tankar om meningsfullt lärande och att bidra till såväl 

den enskildes utveckling som att fostra ”goda medlemmar i en större gemenskap”. Forssell 

menar vidare att den kritik Dewey formulerar angående utformningen av en skola i ett 

demokratiskt samhälle är lika aktuella idag. Elever tränas inte i tillräcklig grad i samarbete 

menar Dewey (Forssell 2005:87) och lärandet är skiljt från vardagen vilket leder till ett 

representationsproblem. Den fysiska verkligheten som skolan ska förklara och ge kunskap om 

finns endast representerade med begrepp och symboler. Överförs detta resonemang till 

gymnasiet kan det innebära en brist i förståelse hos eleverna för vad som skall komma efter 

avklarade gymnasiestudier. Den undervisning eleverna får skulle, om Deweys farhågor 

fortfarande råder, ligga för långt ifrån vardagen och det levda livet för att enkelt kunna förstås 

av eleverna. Dewey resonerar om moral och drar slutsatsen att lärdomar behöver påverka 

personligheten, och därmed hur människor agerar, annars är de meningslösa (Dewey 

1999:415). 

 

Enligt Dewey påverkar framförallt två faktorer hur demokratiskt ett samhälle är. Eftersom 

skolan kan och behöver ses som ett samhälle i miniatyr kan samma frågor gälla för skolans 

verklighet (Dewey 1999:413). Dessa är för det första i vilken grad en grupp eller ett samhälle 

har fri kontakt och fritt utbyte med andra grupper respektive samhällen och å andra sidan i 

vilken grad gemensamma intressen i gruppen delas och kommuniceras (Dewey 1999:123). 
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Det är i ljuset av ovanstående resonemang det blir tydligt varför skolan ur det demokratiska 

perspektivet behöver vara en plats med öppet kommunicerande klimat i motsats till en stängd 

institution. Varför den behöver vara en plats där kunskapsutbyte kan ske mellan såväl lärare, 

elever och skolledare och kontakten med det omgivande samhället en självklar del av 

undervisningen.  

 

Deweys teorier om lärande väcker frågor om ifall dagens svenska skola och, i det specifika 

fallet möjligen även den undersökta skolan, ger tillräckligt med utrymme för ungdomar att 

träna sin demokratiska kompetens. I flera fall kan kunskapsstoffet i sig förbereda ungdomar 

för att delta i samhället, ordförråd är ett exempel på detta, och i andra fall är det förmågan att 

samarbeta och kommunicera med andra människor samt lösa konflikter som blir avgörande 

för hur väl rustade de blir för att delta i ett demokratiskt samhälle (Frelin 2012:94). I 

förlängningen blir nästa generations ovanstående förmågor avgörande för hur demokratiskt 

det framtida samhället blir. Den svenska skolan utvecklas kontinuerligt, dessvärre kan olika 

hinder såsom exempelvis åtstramningar i budget och lärares allt större arbetsbörda få 

konsekvenser för enskilda elevers kunskapsinhämtning. I det individuella perspektivet kan det 

vara förödande för elever att gå ut gymnasiet utan fullständiga betyg och ur ett 

samhällsperspektiv kan mängden gemensam delad erfarenhet minska vilket är allvarligt ur en 

demokratisk synvinkel. Dewey menar att det demokratiska utbildningsidealet förutsätter att 

demokrati intar en slags särställning över andra prioriteringar i skolan. Han uttrycker det som 

att detta ideal behöver dominera vårt allmänna skolväsen om det inte ska bli en tragisk 

illusion (Dewey 1999:139). Hans text är färgad av att den är skriven 1916 men fortfarande 

aktuell då vi fortfarande kan fråga oss i vilken grad de sociala målen, den demokratiska 

fostran av eleverna och formandet av en bättre mänsklighet fortfarande är ett undantryckt mål 

som får stå tillbaka för kunskapsuppdraget. Han varnar för en skola som isoleras från 

verkligheten där kunskaperna inte är användbara i det samhälle eleverna ska ut i (1999:414). 

 

Vidare behöver eleverna kompetensen att kunna göra egna val i sina liv, bl. a. vad gäller 

studier. Att handla målmedvetet och på ett intelligent sätt. Enligt Frelin (2012) väljer de 

högpresterande eleverna på studieförberedande program att satsa på sådant som kan höja 

deras betyg eller komma till användning i kommande yrkesliv och är mindre intresserade av 

att utveckla demokratisk kompetens genom att exempelvis delta i klassråd. Dessa elever har 

kodat av vad skolan går ut på och har övat sin förmåga att anpassa sig.  
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4.4 Att se med elevens ögon 

För att kunskap och erfarenhetsutbyte ska kunna delas mellan människor krävs 

kommunikation och hur god kommunikationen mellan människor blir avgörs bland annat av 

den relation som finns mellan de båda samt på förmåga till anpassad kommunikation hos den 

som innehar kunskapen. Håkan Jenner lyfter denna kompetens genom begreppet 

perspektivseende, i lärarens fall förmågan att se saker med elevens ögon (Jenner 2004:25). 

Dewey uttrycker denna kompetens på följande vis: 

 

För att man ska kunna förmedla en erfarenhet måste den formuleras. För att 

formulera den krävs att man går ut ur den och ser på den med så som en annan 

skulle se den, att man överväger vilka kontaktpunkter den har med den andres liv, så 

att erfarenheten kan få en sådan form att han kan uppfatta dess mening. Man måste, 

förutom när det kommer till banaliteter och rena självklarheter, med fantasins hjälp 

införliva delar av en annans erfarenhet för att på ett förnuftigt sätt kunna berätta för 

honom något om sin egen erfarenhet. All kommunikation påminner om konst.  

 

(Dewey 1999:40) 

 

Jag vill genom ovanstående citat lyfta vikten av hur och i vilken grad lärare anpassar sin 

kommunikation på ett individspecifikt plan till sina elever samt väcka tankar om huruvida det 

finns tid och möjligheter för lärare att lära känna sina elever och bygga fungerande relationer 

till sina elever i dagens gymnasieskola.  
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5  Metod 
Metoder relevanta för detta arbete har sina rötter både i den kvantitativa och i den kvalitativa 

traditionen. Nedan beskrivs några aspekter av teori och praktik som påverkar denna studie.  

5.1 Kvantitativ metod 

Forskning som grundar sig på behandling av statistik och siffror faller under paraplybegreppet 

kvantitativ metod. Forskaren har vid kvantitativa metodval teorier innan undersökningen görs. 

Dessa teorier prövas och på så sätt har den kvantitativa metoden en så kallad deduktiv 

inriktning. Den deduktiva teorin utgör enligt Bryman (2011:26) den vanligaste uppfattningen 

på förhållandet mellan teori och praktik. De resultat som siffrorna ger avgör om teorin 

bekräftas eller förkastas. Bryman beskriver den deduktiva metodens processer i sex olika steg. 

Forskningsprocessen startar med en teori som formuleras till en hypotes, därefter görs 

datainsamling, exempelvis insamling av listor med elevers jämförelsetal. Materialet behandlas 

så att ett resultat kan redovisas vilket i sin tur leder till att hypoteserna kan bekräftas eller 

förkastas. I det senare fallet behöver den ursprungliga teorin förkastas. Vid beskrivning av 

ovanstående arbetssätt kan positivism nämnas. Denna typ av modell vars tradition kommer av 

naturvetenskaplig forskning, där det sedan många år tillbaka finns en tradition att arbeta med 

siffror, har fått kritik av företrädare för den kvalitativa forskningsinriktningen. Huvudsakligen 

består kritiken i hur siffror används okritiskt och som absoluta mått på sanning.  

 

Företrädare för kvalitativ forskning utgår från ett hermeneutiskt, tolkande synsätt och en 

teoribildning som är induktiv i bemärkelsen att datainsamlingen och resultaten föregår 

formulerandet av hypoteser. Observationer och resultat är det som resulterar i teorier (Bryman 

2011:28). Enligt den positivistiska kunskapsteorin är vetenskap värderingsfri, objektiv. Då är 

det är av värde att känna till det som Bryman skriver angående att det är fel att uppfatta 

positivism som liktydigt med vetenskaplighet (2011:30). Slutsatsen blir att oavsett vilken 

metod som väljs till en studie blir resultaten alltid mer eller mindre formade av den mänskliga 

tolkningen och att det är av vikt att känna till olika metoders begränsningar. 

5.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder utgörs bland annat av intervjuer. För att kort sammanfatta begreppet 

kvalitativ metod kan bland annat betydelsen av ord lyftas upp. Intervjupersonernas bild av 

verkligheten, eller i vissa fall det de väljer att återge av sin verklighet, blir till den valida 

kunskapen. Att använda sig av kvalitativa metoder i kombination med kvantitativa 
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undersökningar är inte ovanligt och beskrivs av Kjær Jensen (1995:20). De faktorer som 

påverkar den kvalitativa forskningens sanningshalt och tillförlitlighet presenteras nedan. 

5.3 Validitet 

Validitet är ett av de mer relevanta begrepp som bör förklaras i denna text. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009:264) kan en studies validitet vara synonymt med dess giltighet och 

sanningshalt. Hur väl en studie undersöker det den säger sig undersöka är ett mått på dess 

validitet enligt samma författare. Begreppet validitet har kommit att få varierande innebörd 

inom olika forskningstraditioner och frågan om vad som är sann kunskap kommer att fortsätta 

debatteras. Inom kvalitativ forskning påverkas validiteten av hantverksskickligheten hos 

intervjuaren dvs. förmågan att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten (Kvale & 

Brinkmann 2009:266). I föreliggande studie kan validiteten påverkas av den mängd erfarenhet 

av intervjuer och förmågan att förutse problem vid intervjuerna som intervjuaren, dvs. jag 

själv har. Förmågan att ställa kritiska motfrågor utvecklades successivt under tiden 

intervjuerna gjordes men även efter denna erfarenhet kvarstår svårigheten att fastställa hur 

hög sanningshalten i intervjupersonernas svar är. En av de tre lärarintervjuerna fick på grund 

av platsbrist äga rum i personalrummet vilket teoretiskt sett skulle kunna påverka resultatet i 

form av intervjusvar som passar eventuella tjuvlyssnare vilket i sin tur skulle påverka 

validiteten. Att resterande fem intervjuer tog plats i ett konferensrum där det gick att stänga 

dörren kan ha ökat validiteten med anledning att det är lättare för intervjupersonerna att prata 

fritt. 

5.3.1 Ledande frågor 

Ledande frågor ses ofta som något negativt i intervjusammanhang. Kvale och Brinkmann 

beskriver hur ledande frågor kan påverka validiteten i intervjupersonernas svar genom att 

påverka densamme att ge vissa svar (2009:188). Samtidigt kan ledande frågor i den 

kvalitativa forskningsintervjun även användas på ett medvetet sätt för att testa tillförlitligheten 

i intervjupersonens svar. Exempelvis kan intervjuaren ställa en ledande fråga om något denna 

redan vet svaret på och på så sätt kontrollera hur sanningsenligt intervjupersonen svarar. 

Beroende på hur ledande frågor används kan de med andra ord även vara en tillgång i 

intervjusammanhang om de används på ett medvetet sätt. Kvale och Brinkmann lyfter även 

hur intervjuarens uppföljande frågor såväl som kroppsspråk kan påverka intervjupersonens 

svar (2009:188). I vissa av intervjuerna resulterade mina motfrågor i mer utvecklade 

beskrivningar och i vissa fall i korta svar av typen ja/nej, något som varierade beroende på 

intervjuperson. Vid transkribering av intervjudialoger blir det tydligt hur intervjutekniken 
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behöver varieras för att passa intervjupersonens personlighet och hur tidspress eller val av 

lokal kan ha negativ påverkan. I tidspressade situationer hinner inte intervjuaren i lika stor 

utsträckning vänta på att intervjupersonen hinner tänka färdigt vilket kan påverka svarens 

längd och innehåll. 

5.4 Reliabilitet 

Hur tillförlitliga resultaten av en studie är samt ett mått på en studies reliabilitet avgörs av i 

vilken grad en studie kan reproduceras och ge upphov till samma resultat (Kvale & 

Brinkmann 2009:263). I diagrammen över jämförelsetalen kan reliabiliteten anses vara god då 

upprepade studier med samma siffror ger upphov till identiska diagram. I intervjuns fall kan 

sättet frågorna ställs på i större grad påverka reliabiliteten. Kvale och Brinkmann (2009:246) 

frågar sig hur intervjuaren kan veta att intervjupersonen verkligen ger en sann beskrivning av 

den objektiva verkligheten och kommer fram till att olika intervjuare kan komma fram till 

olika resultat. Det kan med andra ord inte uteslutas att en annan intervjuare med större 

bakgrundskunskap om bedömning eller med större kunskaper i intervjuteknik hade kunnat få 

andra resultat än de jag har fått i denna studie.  

5.5 Valda metoder 

Nedan följer en närmare förklaring i två olika avsnitt över hur intervjuer och statistik 

behandlats för att ge svar på frågor om bedömning och betygssättning på den aktuella 

gymnasieskolan.  

5.5.1 Intervjuer  

Intervjuer gjordes med en av skolans fyra rektorer, med tre lärare samt tre elever i årskurs tre. 

Intervjuguider med cirka tjugo frågor förbereddes till skolledare, lärare och elever med 

avsikten att belysa frågor om hur lärare och rektorer talar om bedömning (se bilaga 1, 2 och 

3). Frågorna är inspirerade av Lundahls självskattningsfrågor om bedömning (2011:171). På 

så vis grundar sig detta arbete på kvantitativa metoder i form av insamling av statistik och på 

kvalitativa metoder i form av intervjuer och mer specifikt semistrukturerade intervjuer då 

intervjuguidernas frågor blev ställda i alla intervjuer.  

5.5.2 Urval till intervjuer 

Intervjupersoner valdes av rektor bortsett från två lärare som jag själv valde ut. Schemat på 

skolan kom att påverka vilka lärar- och elevintervjuer som kunde genomföras. De utvalda 

eleverna gick alla tredje året på naturvetenskapligt program respektive specialutformat 

naturvetenskapligt program och har således blivit bedömda under 2,5 år på skolan. 
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Dessförinnan har de vant sig vid en bedömningspraktik från olika grundskolor. De tre 

intervjuade lärarna undervisade i idrott och ledarskap, historia och religion samt historia och 

filosofi. Den intervjuade skolledaren var en av fyra rektorer på skolan och ansvarade för tre 

program. Enligt grounded theory-metodens kännetecken att bredda undersökningen så mycket 

som möjligt skulle de tre lärarna valts ut i syftet att vara så olika varandra som möjligt, 

exempelvis undervisa i olika ämneskombinationer, så skedde nu inte på grund av begränsade 

tidsramar.  

5.5.3 Bearbetning av intervjuer 

Intervjufrågorna ställdes likartat till varje intervjuperson för att på så sätt nå en bättre 

reliabilitet. För att trots detta få ett friare samtal ställdes fria följdfrågor där intervjupersonerna 

fick möjlighet att utveckla sina svar. Frågorna ställdes för att få svar på vilka strategier lärare 

och skolledare har för att underlätta förståelse för bedömning och betygsättning hos elever, 

för att ta reda på i vilken utsträckning lärare använde flera olika bedömningsmodeller samt för 

att belysa skolledarens syn på vikten av hur kommunikation om bedömning ser ut i det 

pedagogiska arbetet på skolan. Intervjuerna har lyssnats igenom och valda delar har 

transkriberats och ytterligare urval har citerats i arbetet. Intervjusvaren har sedan 

kategoriserats till att handla om tre teman: 

  

1. Kommunikation angående bedömning 

2. Strategier hos lärare och skolledare för ökad elevförståelse för bedömning 

3. Elevers bild av bedömning på skolan 

 

Intervjuerna kan belysa frågan om vilken bedömningspraxis som råder på skolan och vad 

elever förstår av olika lärares intentioner.  

5.5.4 Betygsstatistik 

Statistiken utgörs av listor över alla elever som antagits och examinerats från gymnasieskolan 

med deras respektive jämförelsetal, det medelbetyg som räknas ut genom att ta hänsyn till 

dels antal IG (=0), G (=10), VG (=15) samt MVG (=20) och dels de timmar varje ämne eller 

kurs är tilldelat. Det material statistiken över elevernas resultat utgör erbjuder en möjlighet att 

genom överskådliga diagram visa vilka betyg som är satta på alla elever i ett program. Att 

behandla statistik över de elever som studerat på gymnasiet 2008-2011 erbjuder en möjlighet 

till jämförelse med de elever som studerat på skolan ca tio år tidigare. En av de mer 

intressanta aspekterna att studera är hur stor andelen elever är som går ut med ofullständiga 



 18 

betyg, ej behöriga att söka vidare. Det är dessa elever som löper risk att marginaliseras och 

landa i utanförskap.  

 

Diagram över jämförelsetalen för elever programvis 

En tidigare studie, (Andersson & Ivarsson 2003) med titeln Ett uppdrag om Betygsstatistik 

och frågan om dess tillförlitlighet, har fungerat som förlaga i bearbetningen av statistik för 

åren 2008-2011 och diagrammen från 1998-2003 har hämtats från denna studie för att fungera 

som bakgrund till årets siffror. Diagram från åren 1998-2003 presenteras i bilaga 4. För att 

kunna ta reda på hur betygsstatistiken ser ut för åren 2008-2011 har listor över elevers 

jämförelsetal begärts från dels gymnasieantagningen och dels från den aktuella skolan. 

Listorna har behandlats så att fördelningen över alla elevers jämförelsetal på respektive 

program har visats procentuellt i diagramform. För att enklare åskådliggöra hur fördelningen 

ser ut har jämförelsetalen delats in i åtta intervall representerade av åtta staplar i diagrammen. 

Dessa intervall är för de antagna eleverna, kallade intag, 0-39, 40-79, 80-119, 120-159, 160-

199, 200-239, 240-279 och 280-320. Jämförelsetalen ligger mellan 30 och 320 där 30 innebär 

godkänt i svenska, engelska och matematik. Några elever från olika friskolor har antagits utan 

betyg och har då placerats i intervallet 0-39. Elever med betyget godkänt i alla ämnen får 

jämförelsetalet 160. För att jämförelser ska kunna göras mellan antagning och avgång har 

även avgångselevernas jämförelsetal delats in i åtta intervall. Dessa är 0-2,49, 2,50-4,99, 5,00-

7,49, 7,50-9,99, 10,00-12,49, 12,50-14,99, 15,00-17,49 och 17,50-20,00. Elever med godkänt 

i alla ämnen får ett jämförelsetal på 10,00.  

 

Diagram över intag och avgångsbetyg för 144 utvalda elever 

På samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet har en detaljstudie gjorts för att 

undersöka hur fördelningen av jämförelsetal ser ut vid antagning 2008 och avgång 2011 på 

individnivå. Diagram har konstruerats över de 24 elever med högst betyg på båda 

programmen, de 24 med medelbetyg för SP- respektive NV-programmet samt för de 24 med 

lägst jämförelsetal vid antagning till de två programmen. Det högsta jämförelsetalet vid 

antagning från årskurs 9 är 320 och det högsta möjliga jämförelsetalet vid avgång från 

gymnasiet är 20,0. För att enklare kunna jämföra resultaten från antagning till avgång i 

diagrammen har jämförelsetalen vid avgång multiplicerats med 16 (20,0x16=320) (se figur 

6.11). 
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5.6 Forskningsetiska principer 

I arbetet med statistik och intervjuer, sammanställning av detta material samt framskrivningen 

av resultat i texten har de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram 

tillämpats så att ingen obehörig har kunnat ta del av siffrorna. Skolans namn, namn på 

personal och elever har därför anonymiserats. Vetenskapsrådet ställer bland annat upp 

följande riktlinjer för forskning. 

 
1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning  

 

    (Vetenskapsrådet 2011:12) 

 

I dagligt tal om forskning och etik kan fyra kriterier urskiljas som utgör forskningsmoral. 

Upphovsmannen till dessa fyra kriterier, som från 1940-talet fram till idag har haft stor 

betydelse för forskning, hette Robert Merton. De fyra forskningsetiska kraven, de så kallade 

CUDOS-kraven som ska uppfyllas vid etiskt korrekt forskning, ställer krav på att resultaten 

inte förblir hemliga och samhället har rätt att få reda på resultatet av forskningen, att frågor 

som ställs till informanter ska utgå från vetenskapliga kriterier, att motivet för forskningen 

inte kan vara andra än att bidra med nya kunskaper samt att forskaren ska ifrågasätta och 

granska och vänta med att ge en bedömning till dess att resultaten medger detta 

(Vetenskapsrådet 2011). 
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6  Resultatredovisning och analys 
Nedan presenteras resultat av intervjuer samt tabeller över vilka elever som lyckas med sina 

gymnasiestudier och vilka det går mindre bra för. 

6.1 Redovisning av intervjuresultat 

Resultatsammanställning inleds av en sammanställning av intervjuresultaten i tre olika teman; 

kommunikation om bedömning, strategier för ökad elevförståelse för bedömning samt elevers 

bild på bedömning.  

6.1.1 Presentation av intervjupersoner 

De intervjuade personerna representerar tre kategorier. Skolledaren, representeras av en 

intervjuperson. I detta fall är skolledaren rektor för tre olika gymnasieprogram och har ett 

stort intresse i bedömning och betyg. Kategorin gymnasielärare representeras i denna studie 

av tre intervjupersoner varav två av lärarnas svar valts ut för mer noggrann analys. Kategorin 

elever representeras av tre intervjuade elever i årskurs 3, två av dem går naturvetenskapligt 

program, och en av dem specialutformat naturvetenskapligt program. 

 

Tabell 1: Översikt över intervjupersoner 

Skolledare Rektor för 3 olika gymnasieprogram på skolan 

Lärare 1 Historia och religionskunskap 

Lärare 2 Idrott, pedagogiskt ledarskap och träningslära 

Elev 1 Åk 3 naturvetenskapligt program 

Elev 2 Åk 3 naturvetenskapligt program 

Elev 3 Åk 3 specialutformat naturvetenskapligt program 

 

6.1.2 Kommunikation om bedömning och strategier för ökad förståelse 

Alla de tre intervjuade lärarna använder sig av medvetna strategier för att eleverna ska förstå 

bedömning. Skolledaren berättar att det inte finns någon nedskriven bedömningspolicy på 

skolan men menar att det ändå är tydligt för undervisande lärare vad som är tillåtet och inte 

vad gäller bedömning. Skolledarens strategi för elevernas ökade förståelse bestod i att träffa 

dem vid skolstart och ge information kring bedömning. På frågan om vilken strategi han 

använde sig av för att eleverna bättre ska förstå bedömning betonar han den muntliga 

informationen. Han betonar att det är viktigt hur eleverna kommunicerar med sina lärare så att 

eleverna får reda på vilket område de har bristande kunskaper i. I tablå 6.1 berättar 
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skolledaren om hur han anser att eleverna behöver sätta egna mål och hur de ska 

kommunicera med sina lärare: 

 

Tablå 6.1 Intervju med skolledare 

 
 

Skolledare (SL): …jag har gjort så tidigare år. Träffat alla eleverna, uppstarten, det 

finns skäl att jag inte gjort det i år därför vi har haft viss tid uppstarten att ge 

information och den tiden är borta nu, ideell tid. Ja. Annars träffar jag eleverna och 

berättar hur det fungerar. Hur betygssystemet fungerar alltså. Och att de måste sätta 

mål. Att de måste veta, så att säga, om de inte når målet, hur ska de kommunicera med 

läraren. Och då säger jag vikten av att de faktiskt får klart för sig vad är det de brister, 

vilket moment är det de måste förstå eller få förtrogenhet för eller så vidare. Och inte 

att det bara handlar om att man måste jobba mer och jobba mer, utan att man måste få 

fokus på var, inom vilket område det är ”jag” måste jobba mer. 

 
 

Skolledaren signalerar att denna betydelsefulla information ska ske vid terminsstart och att 

tiden inte räckte till detta år. Det finns med andra ord en strategi i att ge alla elever en samlad 

information i början av gymnasiestudierna som får stå tillbaka för andra arbetsuppgifter. 

Skolledaren benämner även den tid som läggs på detta informationsuppdrag att vara ideell. 

Det är tydligt att eleverna själva behöver ta ansvar för att ställa upp mål. Elevernas 

kommunikativa förmåga kan komma att sättas på prov då de behöver kommunicera med 

läraren om huruvida de når målen och min tolkning av skolledarens svar är att initiativet till 

kommunikationen kan ligga till stor del hos eleverna.  

 

Skolledarens strategi för ökad elevförståelse förklarar han vara att alla lärare på skolan ska nå 

en samsyn kring att bedömning är dels information dels dialog. Skolledaren lyfter fram hur 

avgörande kommunikationen med eleverna är från lärarnas sida. För att nå en samsyn bland 

lärare menar skolledaren att kontinuerlig kompetensutveckling där lärare får möjlighet att 

diskutera bedömningsfrågor är mycket viktig. På konferenser diskuteras därför hur lärare kan 

samtala om bedömning med elever eftersom ordval kan ha stor betydelse. Tablå 6.2 visar hur 

skolledaren berättar om återkommande information och dialog som strategi för att nå en 

gemensam syn på bedömning bland lärare på skolan samt hur formativ bedömning kan 

formuleras av lärare. Han lyfter återigen fram att han anser att kommunikationen kring 

bedömning inte ska reduceras till att eleverna ska jobba hårdare utan istället inriktas på det 

område eleverna behöver jobba extra med. 

  
Tablå 6.2 

 
SL: Och så den andra aspekten självklart då parallellt med lärarna. Att man lyfter 

detta med lärarna. Kompetensutveckling, det gör vi kontinuerligt. Vi pratar om… 
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jättemycket gör vi det ju nu med betyg och bedömning med tanke på att det är ett lite 

annorlunda… 

 

AI: Skifte av betygskala? 

 

SL: Ja. Så att de också för detta med eleverna och att de inte kommunicerar med 

eleverna på ett sådant sätt som gör att ”jobba hårdare” eller ”om du hade några poäng 

till så skulle det bli ett högre betyg” eller så. Utan man tittar hela tiden på målen. 

”Varför fick du inte ett högre betyg?” Ja du saknar till exempel den skriftliga 

kompetensen ”du är jätteduktig på muntligt, du är jätteduktig på läsförståelse eller 

hörförståelse” men någon del fungerar inte. Så att det är viktigt att man har fokus på 

det man brister i. 

 

AI: Ja, så att feedbacken blir specifik helt enkelt? 

 

SL: Absolut. 

 

AI: Och kriterie… 

 

SL: kopplad. 

 
 

Skolledaren ger ovan exempel på hur bedömning behöver vara kriteriekopplad. Skolledarens 

kommentarer angående skiftet till ny betygsskala kan ge en bild av hur personal på skolan 

upplever att mängden samtal om bedömning och betygssättning har ökat. Det är oklart om 

mängden tid varje enskild lärare i varje ämne ägnar åt diskussioner om bedömning också har 

ökat.  

 

Kommunikation om bedömning i form av information 

Tidsaspekten kommer även in i lärarens arbete vad gäller förklaringar av kriterier för elever 

vilket nedanstående meningsutbyte i tablå 6.3 från intervjun med en lärare i historia och 

religion kan visa. Det läraren säger tolkar jag som om kriterierna nu med nya betygssystemet 

diskuteras i större omfattning jämfört med tidigare år samtidigt som de avhandlas under en 

relativt begränsad tidsperiod i starten av kurserna. Det är intressant att höra lärarens tankar 

om de elever som efter den muntliga och skriftliga informationen inte förstår kriterierna. Jag 

tolkar lärarens uppfattning och hållning gentemot dessa elever att till relativt stor del 

förklaras av att eleverna inte bryr sig, samtidigt som han nämner att de inte förstår vilket ger 

en dubbelhet öppen för tolkning av hur tillmötesgående och tålmodig läraren är när han 

förklarar kriterierna för eleverna.  

 

Tablå 6.3 Intervju med lärare i historia och religionskunskap 

 
Anna Ivarsson (AI): Vad har du för strategier för att eleverna ska förstå bedömning? 
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Lärare 1(L1): Ja, för första så är det att de får läsa betygskriterierna. Vi går igenom 

dem. Översiktligt. Muntligt. Och när det gäller årskurs 1 nu så är det ju att man går 

igenom dem vartenda prov och sådant där, ”det här betygskriteriet bedöms nu, här”, 

det har man inte gjort tidigare, men det är ju för det här nya betygssystemet. Det är 

väl egentligen det. Sedan, hur mycket man än går igenom det så är det några som 

inte fattar någonting. Och det ska jag vara ärlig, att jag skiter i det. Kan man inte… 

 

AI: Man har förklarat så många gånger? 

 

L1: Tusen. Men i alla fall en fem-sex gånger […] och en del bryr sig inte om det. 

Och jag tvingar inte dem. Av de som inte kan betygskriterierna eller vet dem, eller 

har inte lärt sig… så är det att de flesta skiter i det. […] Jag skriver ut dem 

(betygskriterierna min anm.) och sen säger jag att, vill de ha dem sedan igen så finns 

de på skolverkets hemsida. 

 

 
 

Enligt läraren är det rimligt att ge fem eller sex förklaringar av betygskriterierna. Som jag 

nämnde ovan går det att tolka lärarens resonerande på minst två sätt. Antingen mer välvilligt 

genom att läraren verkligen ger eleverna chans att fråga och sedan ser dem som aktiva, 

kompetenta individer som själva kan söka sig information på nätet om vilka kriterier det var 

som gällde för kursen. Senare under intervjun framkommer det även att eleverna ges chansen 

att fråga vad som krävs i samband med nya uppgifter och i introduktionen av nya 

ämnesområden. På så sätt återkommer läraren till kriterierna, även om det blir på ett sätt som 

eleverna inte känner igen som en klassisk genomgång av kriterier för kursen vilket leder in 

till tolkningen att det mer handlar om att göra eleverna medvetna om vad som kommuniceras 

i klassrummet, en slags metakommunikation om vad som kommuniceras. Mindre välvilligt 

skulle jag tolka lärarens resonerande som att han ger eleverna information och sedan lämnar 

eleverna med kriterierna och lägger över ansvaret för att förstå kriterierna i huvudsak hos 

eleverna själva. Eleverna behöver då, allteftersom de förstår mer av kursinnehållet, själva 

koda av vad som ska läras och vad de individuellt behöver arbeta mer med. Mindre välvilligt 

tolkat menar läraren att de elever som efter fem-sex förklaringar inte förstår inte heller 

kommer att förstå trots fler förklaringar eftersom de är omotiverade eller inte vill försöka 

förstå. Läraren skulle om denna tolkning var sann lägga förklaringen utanför sig själv och 

därmed utanför egen kontroll vilket kan ses som problematiskt i det fall skolan vill nå en 

ökad elevförståelse för bedömning. 

 

Kommunikation om bedömning i form av dialog 

Nästa lärare i idrott, pedagogiskt ledarskap och träningslära menar att ständig dialog mellan 

lärare och elever och mellan lärare är den strategi som fungerar för att eleverna ska förstå 

kriterierna. 
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Tablå 6.4 Intervju med lärare i idrott, pedagogiskt ledarskap och träningslära 

 
AI: Vilka strategier har du för att eleverna ska kunna förstå bedömning?  

 

Lärare 2 (L2): Dialog. Dialog med mina kollegor och dialog med eleverna. Så att vi 

försöker ha en samsyn, mina kollegor och jag försöker att förmedla detta till 

eleverna.  

 

AI: Hur skulle du beskriva att du kontrollerar att eleverna har förstått vilka mål eller 

kunskapskrav som gäller, och att de är med? 

 

L2: Det är helt enkelt i samtal. Det är i dialog. Om de tänker som jag. Och om jag 

tycker att de tänker fel så måste jag ju försöka vrida till det så att… Och är det så att 

vi behöver mötas, så är det en annan sak men vi diskuterar ju inte betyget, men vi 

kan diskutera varför betyget sattes eller kommer att sättas. Eller varför det ligger här 

just nu. Men jag kan ju inte kolla på något annat sätt än genom att titta såhär. 

 
 

Läraren betonar att dialogen är viktig och det som diskuteras är inte lärarens betygsättning. I 

fokus står istället elevens kunskaper och förmåga i relation till nuvarande betyg vilket är en 

viktig skillnad. Det är dock osäkert hur anpassade förklaringarna är till elevernas individuella 

förförståelse (se kap 4 om perspektivseende) och vi vet heller inte vilken typ av attityd 

läraren möter hos eleverna förutom den i den första intervjun beskrivna där läraren uppger att 

vissa av eleverna verkar och är omotiverade att begripa sig på betygskriterierna. Det är som 

tidigare nämnt svårt att uttala sig om var gränsen bör dras för elevernas eget ansvar i 

gymnasieskolan eller om det läraren ger uttryck för visar på ett grundläggande problem med 

vissa elevers förståelse och motivation inför skolarbetet i allmänhet och för kriterierna i 

synnerhet. Dock är det, som vi kommer att se av elevintervjuerna, tydligt att vissa elever 

upplever att de hinner glömma bort målen mellan genomgång tidigt i kursen och 

betygssättning i slutet av kursen.  

6.1.3 Elevers bild av bedömning och kommunikation  

I intervjuerna med både lärare och elever framkom olika former av kommunikation om 

bedömning. Dessa former av kommunikation kan på ett förenklat sätt sägas tillhöra två olika 

former, dels information och dels dialog. I den första elevintervjun framkom det att en 

betydande del av kommunikationen om bedömning består av information i form av utdelning 

av styrdokument vid starten av varje kurs. Eleven ger i intervjun sin syn på hur mycket tid och 

energi som läggs på diskussioner om mål och kriterier. Eleven beskriver hur kriterierna ges i 

pappersform och fram för allt behandlas i början på kurserna för att sedan glömmas bort. 

Förutom utdelning av kriterier i pappersform nämns även genomgång via OH-projektor samt 



 25 

diskussion i helklass som modeller alla de tre intervjuade eleverna lyfte upp vid frågan om hur 

målen förklaras av lärarna på skolan. De kunde inte minnas andra former av kommunikation 

om bedömning vilket återigen kan tolkas som att mängden metakommunikation kan ökas i det 

fall en ökad medvetenhet ska ökas bland eleverna om när kommunikation om bedömning äger 

rum samt vilka former den kan ha. Språket för att diskutera bedömning är också något som 

succesivt utvecklas hos eleverna vilket följande meningsutbyte kring förståelse kan visa då 

eleven tycker det är enklare berätta hur styrdokumenten introduceras i undervisningen rent 

praktiskt för att sedan resonera om i vilken utsträckning eleven tror att elever förstår målen 

med undervisningen. Jag tolkar elevens resonerande som att denne inte tycker att kriterierna 

är något som eleverna bär med sig som någon slags aktiv kunskap. Samtidigt är det intressant 

att se hur intervjufrågan gör att eleven kommer att tänka på en situation där denne, på eget 

initiativ eller uppmuntrad av lärare, läst kriterierna och sedan känt igen ett av dem i en 

provsituation. Citatet tyder enligt mig även på att den intervjuade eleven är en av de elever 

som blivit socialiserad till att ansvar för eget lärande och att göra medvetna val innan ett prov. 

 
Tablå 6.5 Intervju med elev i årskurs tre naturvetenskapligt program 

 
Anna Ivarsson (AI): Hur upplever du att du förstår målen för undervisningen i de 

olika ämnena? 

 

Elev 1 (E1): Vi får dem alltid i pappersformat först, och sen så blir det en 

overheadgenomgång eller något liknande av det, och då så får man ju helt enkelt reda 

på vad det är för kriterier, men så känner man så här, man fokuserar på det den 

dagen, och sedan tänker man inte på det mer. Lärarna gör det förhoppningsvis, och 

de vet jag att de flesta gör. Men vi elever tänker inte på dem. Jag har försökt och bli 

lite mer såhär ”jag kanske ska titta lite mer på målen och se vad som behövs”. Och 

det var senast igår faktiskt hade vi prov och då kände jag igen ett betygskriterie som 

jag precis hade läst igenom. Så det var ju ganska tacksamt, så då blev jag ju ganska, 

jag blev ju förvarnad på det. Så då var det ju bra på så vis, (sänker rösten) men, vi 

använder det ju aldrig i undervisningen… I inlärande… 

 

AI: Du skulle säga att det är lite eget elevinitiativ, i sådana fall? 

 

E1: Ja, åtminstone sedan, efteråt är det det, ja. 

 
 

Kommentaren från en av eleverna på naturvetenskapligt program om att kriterierna inte 

används löpande i undervisningen indikerar att flera av eleverna tappar kontakten med vad 

som ska uppnås. Det eleven berättar kan enligt mig tolkas som att det i flera ämnen helt är 

upp till eleverna själva att läsa på kriterierna och hålla dem färskt i minnet. Eleverna i en 

klass har säkerligen kommit olika lång väg i sin demokratiska fostran (se kap 4) och har olika 

stor förmåga att ta eget ansvar för sina studier, vilket jag anser kräver individanpassade 

förklaringar av målen för att säkerställa att eleverna förstår vad som krävs av dem. Det är inte 
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svårt att föreställa sig att det är utmanande för eleverna att själva skatta vilka kunskapsmål de 

själva bör fokusera mer på inom respektive kurs. Samma elev menar även att i längre kurser 

är det svårt att hålla kriterierna i minnet när genomgång sker i första kursveckan i en kurs 

som kan vara i tre terminer.  

 

Tablå 6.6 Intervju med elev i årskurs tre naturvetenskapligt program 

 
Anna Ivarsson (AI): Vet du vad som krävs för att nå de olika betygsstegen i de olika 

ämnena? 

 

Elev 1 (E1): Ja, det vet jag ju då, därför att vi har fått dem, fast sen kan jag tänka att 

några ämnen har vi i över tre terminer och då kanske man har det de första 

lektionerna i exempelvis årskurs 1, och då tänker man ju inte mycket på dem, utan då 

är det ju mer en massa nya intryck. Se’n så glömmer man bort dem, och så 

försvinner de i glömskan under alla de tre terminerna. 

 

AI: Det kanske skiljer sig mellan olika ämnen? 

 

E1: Jo det är det ju verkligen, för om man till exempel tar kemi som exempel, […] 

vad är det som behöver avklaras där? För mig just nu så står jag och väger mellan två 

betyg, och egentligen tycker jag inte att läraren borde kunna ”fälla mig” för att det 

handlar bara om två poäng. […] Då tänkte jag att jag måste titta på betygskriterierna 

och faktiskt se vad det är som krävs för det. 

 

AI: Ja för poäng är någonting och betyg… 

 

E1: Ja precis! 

 
 

Lärarna väljer också olika vägar för att ge elever feedback på det arbete de utfört. Ett 

gemensamt drag är att de intervjuade lärarna förväntar sig att eleverna kommer och frågar om 

det är något eleverna inte förstår. En av lärarna verkar påminna sina elever ofta om att fråga 

om de inte förstår, en annan förväntar sig eget initiativ från eleverna. Lärarens personliga 

kvaliteter spelar in i mötet med eleverna vilket i sin tur påverkar dialogen. En av eleverna 

verkar enligt min tolkning efterlysa mer mänskligt och empatiskt sätt att kommunicera 

bedömning. Eleven uttrycker nedan denna skillnad hos olika lärare, något som jag anser är en 

skillnad i pedagogens förmåga till perspektivseende (se kap 4) och pedagogens 

relationskompetens dvs. förmågan att ta hand om lärar-elev-relationen, som att en del lärare 

är helt blanka i ansiktet när eleven vill prata med dem om sina studieresultat. 

 

Tablå 6.7 Intervju med elev i årskurs tre naturvetenskapligt program 

 
E1: Jaa… ibland så kan man känna så här att det alltid skönt att veta var man ligger, 

för antingen stressar man ihjäl sig och oroar sig som in i… eller så är det precis 

tvärtom, att man tänker att detta går ju jättefint. […] Och så är det ju väldigt svårt det 

här med att vissa lärare är lite mer, vad kan man säga, de lever lite mer vardagsliv, de 

är lite mer personliga och de förstår hur eleverna känner sig. Och vissa lärare är totalt 
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blanka i ansiktet när man pratar med dem, och de fokuserar bara på poängen och 

resultaten. 

 
 

Eleven lyfter genom ovanstående resonemang på sitt sätt fram vikten av att det finns en 

fungerande relation mellan pedagog och elev, något som förutsätter ett lyssnande och 

perspektivseende hos pedagoger. 

 

Frågan om hur stor andel av bedömningen av elever som går naturvetenskapligt program som 

kan kännetecknas som summativ eller formativ blir synlig i följande intervjusekvens från 

intervjun med två elever i årskurs tre. Fysikämnet märker enligt elev nr 3 ut sig som ett av de 

få ämnen som använder formativ, återkommande bedömning under läsåret.  

 

Tablå 6.8 Intervju med elever i årskurs tre specialutformat 

naturvetenskapligt program (SMNV) samt naturvetenskapligt program (NVNV) 

AI: Hur ofta diskuterar du ditt eget lärande eller dina kunskaper med en lärare? Det 

personliga lärandet alltså? 

 

Elev 2 (E2): Äh, det är väl inte så ofta, det blir så. Mest i samband med betygssamtal 

tillexempel man tar upp det i så fall. 

 

AI: Ja just det, det är en självklar plats. Vad säger du? 

 

Elev 3 (E3): Ja, det är väl så. Det varierar rätt mycket från lärare till lärare hur de 

väljer att lägga upp det. En del säger knappt nått ens på betygssamtalen, medan andra 

tar det några gånger per termin och går igenom det. 

 

AI: Hur kan det se ut om man ska få chans att diskutera sitt eget lärande då? För de 

lärare som faktiskt gör det lite oftare? Är det samtal i korridoren, eller vad händer 

där? Hur går det till rent praktiskt? 

 

E3: Om vi tar fysiken till exempel då är det efter varenda uppgift, om det är 

labbrapport eller prov eller något så tar han och pratar om det… de flesta har ju bara 

egentligen i slutet av året.   

 

AI: Ja just det, precis. Och är det en femtiopoängskurs då så blir det ”varsågod, här är 

du” och hejdå. 

 

E3: Ja så har det varit varenda gång egentligen. 

 

AI: Vad tycker du om det, att det är så?  

 

E3: Ja man får ju inte riktigt en bild, eller man får ju ändå sin egen uppfattning av 

vad man gjort på proven och sådant, men man får ju inte lärarens åsikt om det. Så det 

kan bli en överraskning ibland. 

 

AI: Vad säger du om det? 

 

E2: Ja jag tycker likadant. Det finns ju vissa ämnen där vi till exempel inte har prov 

och betyginlämning så ofta, då blir det ju väldigt svårt att veta var man ligger och så. 
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Eleverna antyder att det finns lärare som inte ger tillräcklig feedback, ”de flesta har ju 

(betygssamtal) egentligen i slutet av året”, och att det finns de som ger återkommande 

feedback, ”efter varenda uppgift”. En av eleverna uppskattar att få betygsatta prov och den 

andre anser att väl skrivna kommentarer skulle vara lika bra så länge man kan förstå vad man 

behöver förbättra. Problemet uppstår om det är så att elever behöver gissa dels vilket betyg de 

är på väg mot och dels vad de behöver förbättra.   

 

6.1.4 Kommunikation om styrdokumenten 

Är bedömarkompetens självklart för pedagogerna på skolan? Hur mycket tid och resurser 

läggs på fortbildning och att nå en samsyn inom kollegiet? Till skolledaren ställdes frågan om 

vad som görs för att stärka lärares bedömarkompetens på den aktuella skolan. Skolledaren 

lyfter fram hur lärare inte kan förväntas nå en samsyn genom att själva sitta och studera 

styrdokumenten. Skolledaren betonade istället vikten av diskussioner om bedömning i 

kollegiet.  

 
Tablå 6.9 Intervju med skolledare 

 
AI: Hur arbetar du för att stärka pedagogernas bedömarkompetens på skolan? 

 

SL: Ja det främsta, självklart att sitta med styrdokumenten. Man måste ha 

styrdokumenten med sig. Och sedan i dialog. För det finns inget styrdokument i 

världen, inom betyg och bedömning, som är så tydligt så att man inte kan ställa några 

frågor till det. Utan hela tiden måste man diskutera. Man måste diskutera de olika 

begreppen. Vad betyder det att ”kunna redogöra för någonting översiktligt”, vad är 

det? Jag menar där kan ju du ha en uppfattning och jag kan ha en helt annan. Och då 

kan inte lärarna sitta på sin kammare och komma fram till vad det är utan det måste 

de göra gemensamt. Det kan de göra gemensamt här, förhoppningsvis också vidare 

sedan till skolorna i kommunen eller ännu större sedan i landet. 

 

AI: Ja just det. Likvärdighet. 

 

SL: Javisst. 

 
 

Att diskussionerna har ökat kring bedömning och betygsättning står helt klart utifrån de 

intervjuer som gjorts med lärare och skolledare. Lärarna betonade att diskussioner om 

bedömning nu sker hela tiden och att alla diskuterar. Det som framkommit är att en skola som 

diskuterar bedömning i denna omfattning och har skolledare som är anlitad expert inom 

området trots detta inte har någon nedskriven policy där exempelvis en gemensam syn på 

bedömning eller om riktlinjer för bedömning finns antecknade. En av anledningarna 

betecknas vara att bedömning är komplext och det är inte meningen att de nya 

styrdokumenten ska tolkas varför omfattande skriftlig information undviks. Skolledaren 
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uppger att 1-2 tillfällen per termin schemaläggs med fokus helt på bedömning. I övrigt är det 

upptill ämnesansvariga lärare att fungera som arbetsledare och anordna diskussioner om 

bedömning på konferenstid. Att ta reda på vilken typ av samtal det är som förs kräver en 

större undersökning än vad föreliggande studies tidsramar räcker till. 

 

6.1.5  Lärares strategier kring olika bedömningsmodeller 

Intervjusvaren från alla intervjuade kan dels indikera hur lärare ser på och använder sig av 

formativ respektive summativ bedömning, dels kan svaren indikera vilka typer av 

bedömningar som används. Frågorna i intervjuguiden har fokuserats på självbedömning och 

kamratbedömning som ett alternativ till lärarens bedömning. Enligt de intervjusvar som givits 

verkar förekomsten av summativa bedömningar vara vanliga vilket också verkade vara det 

bedömningssätt eleverna var förtrogna med och uppskattade. Självbedömning var något som 

elever tyckte var reserverat till ämnen som använder sig av beräkningar som lösningsmetod 

med andra ord exempelvis matematik, fysik och kemi. Kamratbedömning kunde eleverna inte 

heller minnas att de hade så stora erfarenheter av. I idrott menar undervisande lärare att det 

finns faror med kamratbedömningar. Risken att elever kan sänka varandra är överhängande 

och spåren kan sitta kvar länge från en dåligt formulerad feedback menar hon.  

 

Tablå 6.10 Intervju med lärare i idrott, pedagogiskt ledarskap och träningslära 

Anna Ivarsson (AI): Använder du dig av kamratbedömning under dina lektioner, 

beskriv i sådana fall hur det kan gå till? 

 

Lärare 2 (L2): Väldigt lite. Jag är gammal idrottstränare. Jag vet precis hur man kan 

sänka kompisar. Jag låter inte mina aktiva träna varandra inför en tävling heller… 

nej. Där bestämmer jag. Där är vi inte vänner, där är vi liksom… då ska man vara så 

mogen att de kan diskutera på ett… på rätt plan… men jag får ju aldrig ta risken att 

de ska sänka varandra. Den risken finns. 

 

AI: Den risken finns ja och du vill inte utsätta några elever för att befinna sig i den 

situationen? 

 

L2: Varken att vara den som kommer med kritiken på det viset och får det tillbaka på  

sig utanför dörren när inte jag ser eller att nå’n ska känna sig så liten. De kan tycka 

till i största allmänhet att det där var bra och så där men, över huvud taget så 

använder jag min bedömning mer till att: vad var bra, vad kan göras bättre. För det 

här med att leta efter dåliga saker. Det gör inte jag. Framförallt gör jag det inte 

tillsammans med eleverna. ”Kan vi göra det här arrangemanget bättre?”  Och jag vet 

ju inte hur eleven som får kritiken tar det. Och jag vet inte vilket förhållande de har. 

Hela vägen vet ju inte jag. Och jag kan ju inte stoppa för någonting kan ju komma 

innan jag hinner… Och då är det över och det kan sitta tills de är 55. 
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Vid analys av ovanstående dialog kan dels en medvetenhet om hur kommentarer kan såra 

märkas tydligt, dels vikten av professionell bedömning. Sekvensen visar hur en lärare med 

extra kompetens i ledarskap medvetet undviker att vägleda eleverna i kamratbedömning. På 

en tidigare fråga, under samma intervju som ovanstående dialog är ett utdrag från, svarar 

läraren nekande på frågan om hennes kompetens i ledarskap tas tillvara på skolan som helhet. 

Däremot berättar läraren om ett nära samarbete och diskussion med sina närmaste kollegor för 

att nå en samsyn om bedömning i idrottsämnet.  

 

Kamratbedömningar används inom historieämnet under vad som kan kallas kontrollerade 

former. Läraren berättar under intervjun att bedömningen är tänkt att liknas vid en opponering 

av universitetsmodell där eleverna får i uppgift att vara ”elaka men inte grymma”, ett ordval 

som illustrerar att de ska våga vara kritiska på ett konstruktivt sätt men inte ogrundat negativa.  
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6.2 Vilka betyg krävs  

för att klara studierna på ett studieförberedande program? 

Ett enkelt svar på denna fråga finns säkerligen inte, hur elever lyckas beror på många skilda 

faktorer såsom exempelvis socioekonomisk bakgrund och föräldrars utbildningsbakgrund, 

boendesegregation eller vilken grundskola eleven kommer ifrån (Skolverket 2009:20). Vid 

mer noggrann analys av tre grupper av elever från två av de studieförberedande programmen 

samhällsvetenskapligt samt naturvetenskapligt program, elever som har höga, medel 

respektive låga betyg, tyder på att en stor andel elever i gruppen med lägst betyg har 

svårigheter att gå ut med fullständiga betyg. Utifrån deras jämförelsetal vid antagning till 

gymnasiet, framkom att gruppen med relativt sett låga betyg på samhällsprogrammet och på 

det naturvetenskapliga programmet endast till hälften lyckas med sina studier. Varje stapel i 

nedanstående fyra diagram representeras av en elev. 

 

6.2.1 Samhällsvetenskapligt program 

De 24 elever med högst betyg vid antagning till samhällsprogrammet 2008, 21 kvinnor och tre 

män, håller sina höga betygsambitioner till dess de går ut från gymnasiet i juni 2011. I 

diagrammet finns inte eleverna antagna till SP Idrott med. En elev saknas vid avgång från 

samhällsprogrammet 2011, elev nr 19 i diagrammet. För att kunna jämföra resultaten från 

antagning till avgång har jämförelsetalen vid avgång multiplicerats med 16 (20,0x16=320).  
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Figur 6.1 Jämförelsetal för 24 elever på SP-programmet vid antagning 2008 och avgång 2011. Eleverna har 

relativt sett höga betyg. 

 

För 24 slumpvis utvalda elever med medelbetyg i intervallet 235-215 poäng vid antagning till 

SP-programmet ser utvecklingen mer varierande ut under de tre åren (se figur 6.2). 
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Medelbetyg SP 2008-2011
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Figur 6.2 Jämförelsetal för 24 elever på SP-programmet vid antagning 2008 och avgång 2011. Eleverna har 

medelbetyg, 235-215 poäng. Tre elever går ut gymnasiet med samlat betygsdokument, ej behöriga att söka 

vidare och ytterligare tre saknas i statistiken och går inte ut 2011. 

 

Tre av eleverna i denna grupp på 24 elever går ut med samlat betygsdokument, ej behöriga att 

söka vidare till högre utbildning och ytterligare tre elever försvinner från samhällsprogrammet 

denna årskull. 

 

Figur 6.3 visar vad eleverna som hade lägst poäng in på samhällsprogrammet hade när de gick 

ut. De två eleverna från Waldorf kunde inte hittas i statistiken för de elever som gick ut 2011. 

De har enligt intervjukälla på skolan bytt till det estetiska programmet och är därför inte med i 

nedanstående diagram (de var antagna utan betyg). Elever ej behöriga vid avgång markerade i 

rött (elev nr 8, 11,12, 21 samt 24 i diagrammet). Elev nr 7, 13, 14, 15, 16, 18 samt 23 saknas i 

statistiken för 2011 och slutar möjligen programmet och enbart siffrorna kan inte ge någon 

förklaring till vad som händer med dessa elever. Poängen eleverna har när de antas till 

samhällsprogrammet ligger på mellan 190 och 165 poäng. 
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Figur 6.3 Jämförelsetal för 24 elever på SP-programmet vid antagning 2008 och avgång 2011. Eleverna har 

relativt sett låga betyg, 190-165 poäng. 5 elever går ut ej behöriga att söka vidare. Ytterligare 7 elever saknas 

vid avgång 2011. 
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6.2.2 Naturvetenskapligt program 

I nedanstående avsnitt presenteras resultaten några utvalda grupper av de elever som antagits 

till naturvetenskapligt program 2008. Första diagrammet visar de elever som antagits med 

höga poäng, med poäng från 320-305. Ett fåtal av de elever som blivit antagna till NV har 

under åren bytt till specialutformat program, SMNV och finns representerade i nedanstående 

diagram vid antagning till naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap. 
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Figur 6.4 Jämförelsetal för 24 elever på NV-programmet vid antagning 2008 och avgång 2011. Eleverna har 

relativt sett höga betyg, 320-305 poäng.  

 

Elevernas höga betygsnivå bibehålls genom gymnasiet. Elev nr 1 i diagrammet återfinns inte i 

listorna för avgång 2011 och kan ha slutat på programmet. I den högpresterande elevgruppen 

finns 14 kvinnor och 10 män. Elever med medelbetyg på NV-programmet har likt SP-

eleverna en mer varierad utveckling (se figur 6.5). 
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Figur 6.5 Jämförelsetal för 24 elever på NV-programmet vid antagning 2008 och avgång 2011. Eleverna har 

medelbetyg, 285-255 poäng och fem av dem går inte ut 2011. Resterande, 8 kvinnor och 16 män, går ut behöriga 

att söka vidare. 5 av eleverna byter från NV-inriktning till specialutformat program. 
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Låga betyg NV 2008-2011

235 225 225 220 215 210 210 205 205 200
185 195 195 190 190

170

40

235
235 235

205210

155

190
14,5 14,4

12,1

15,0

12,6
11,3

9,7

12,4

17,7

11,6

13,2

0 0 0 0 0 0

13,4
12,2

0

13,9

8,8

11,410,3

0

150

300

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Antal elever

Antagna 2008

Avgång 2011

 
 

Figur 6.6 Jämförelsetal för 24 elever på NV-programmet vid antagning 2008 och avgång 2011. Eleverna har 

relativt sett låga betyg, 235-40 poäng. 5 av eleverna går ut med samlat betygsdokument, ej behöriga att söka 

vidare och 7 av eleverna går ej ut 2011. 

 

De elever som går in med relativt sett lägre betyg på NV-programmet består av 11 kvinnor 

och 13 män. 7 av eleverna försvinner från programmet och 5 av de med lägst betyg in gick ut 

ej behöriga att söka vidare till universitet och högskolor, dessa utgörs av elev nr 10, 15, 18, 20 

samt 23 i diagrammet. Elev nr 24, sist in på programmet med ett jämförelsetal på 40, tycks 

göra en riktig prestation och går ut med jämförelsetalet 13,4, behörig att söka vidare till 

universitet och högskolor. Siffrorna visar att hälften av de 24 eleverna som är sist in på 

programmet inte slutför sina studier inom tidsramen tre år samt ger vissa indikationer på att 

antagna elever till naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap med  medelbetyg kan 

komma att byta inriktning och välja att läsa mer samhällsinriktade kurser.  

 

 

Nedan presenteras betygsfördelningen för de elever som gått på den aktuella skolan mellan 

åren 2008-2011 på estetiskt program (inriktning musik, dans, teater, bild design mode), 

International Baccalaureate, naturvetenskapligt program inklusive specialutformat 

naturvetenskapligt program, samhällsvetenskapligt program samt samhällsvetenskapligt 

program inriktning idrott. Om vi väljer att se antalet elever som ej uppnått fullständiga betyg 

som en mätbar faktor över marginaliseringsrisk kan vi säga att skolan har bättrat sina insatser 

för årskullen 2008-2011 jämfört med de elever som gick 1998-2001 (se bilaga 4 för tidigare 

årskullar). 

 



 35 

6.3 Antagning och avgång 2008-2011 

Nedan följer en presentation i diagramform över elevers jämförelsetal vid antagning till den 

aktuella gymnasieskolan hösten 2008 samt jämförelsetalen vid avgång i juni 2011. Från 

vänster till höger visar varje diagram andelen elever med låga respektive höga betyg för 

antagning respektive avgång, uppdelade i åtta intervall för möjlighet till jämförelse. Mängden 

elever varierar av naturliga skäl mellan antagning och avgång och information om elevmängd 

finns därför i figurtexten. Till höger i varje diagram finns en förklaring över uppdelningen av 

de åtta intervallen. 
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6.3.1 Estetiska programmets elever 

114 elever antas till det estetiska programmet hösten 2008. Av dessa blir två elever antagna 

utan betyg, dessa elever återfinns i diagrammet i intervallet 0-39 och utgör 1,8 % av det totala 

antalet elever. 

ES intag 2008

1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

20,2%
28,1%

33,3%

16,7%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

 
 

Figur 6.7 Procentuell fördelning av jämförelsetalen för elever antagna till ES-programmet hösten 2008. Antal 

elever 114. 

 

ES avgång 2011
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Figur 6.8 Procentuell fördelning av jämförelsetalen för avgångselever från ES-programmet 2011. Antal elever 

104. 

 

104 elever går ut från Estetiskt program juni 2011. Av dessa går 17,3 %, 18 stycken, ut med 

samlat betygsdokument, ej behöriga att söka till högre utbildning.  
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6.3.2 International Baccalaureate programmets elever 

31 elever blir antagna till International Baccalaureate programmet hösten 2008. 4 av eleverna 

tas in på fri kvot och återfinns i intervallet 0-39. De utgör 12,9 % av det totala antalet antagna 

elever. 
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Figur 6.9 Procentuell fördelning av jämförelsetalen för elever antagna till IB-programmet hösten 2008. Antal 

elever 31. 12,9 % av eleverna antas utan betyg. 

 

 

30 elever går ut i juni 2011 från International Baccalaureate, alla behöriga. En elev, intagen på 

fri kvot, faller ifrån och går, efter kontroll i råmaterialet, ej heller ut på något annat program 

på skolan under 2011. För stor vikt bör inte läggas vid de procentsiffror som figur 6.9 och 

figur 6.10 visar då det endast rör sig om trettio elever. Det är dock intressant att alla elever går 

ut med fullständiga betyg från detta program.  
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Figur 6.10 Procentuell fördelning av jämförelsetalen för avgångselever från IB-programmet 2011. Antal elever 

30. Alla elever går ut behöriga. 



 38 

6.3.3 Naturvetenskapliga programmets elever 

144 elever blir antagna till det naturvetenskapliga programmet hösten 2008. Figur 6.12 visar 

de 129 elever som går ut naturvetenskapligt program i juni 2011 och 10 av dessa 7,75%, går 

ut med samlat betygsdokument. 
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Figur 6.11 Procentuell fördelning av jämförelsetalen för elever antagna till NV-programmet hösten 2008. Antal 

elever 144. 
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Figur 6.12 Procentuell fördelning av jämförelsetalen för avgångselever från NV-programmet 2011. Antal elever 

129. 10 av eleverna, 7,75 %, går ut med samlat betygsdokument. 
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6.3.4 Samhällsvetenskapliga programmets elever 

Totalt 152 elever blir antagna till samhällsprogrammet hösten 2008. Av dessa antas två elever 

utan betyg, dessa återfinns i intervallet 0-39 och utgör 1,3 % av det totala antalet elever (se 

figur 6.13). Totalt 146 elever går ut samhällsprogrammet 2011. Av dessa är 14 ej behöriga (se 

figur 6.14).  
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Figur 6.13 Procentuell fördelning av jämförelsetalen för elever antagna till SP-programmet hösten 2008. Antal 

elever 152. 
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Figur 6.14 Procentuell fördelning av jämförelsetalen för avgångselever från SP-programmet 2011. Antal elever 

146. 14 av eleverna, 6,84 %, går ut med samlat betygsdokument. 
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7  Sammanfattande analys 
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av analys av intervjuer och statistik. 

7.1 Intervjuer 

Intervjustudierna ger bilden av hur summativa bedömningar förenklar för lärare och är ett 

tydligt redskap som elever förstår. För att återknyta till kap 3 kan elever motsätta sig 

förändringar mot mer formativa bedömningsformer, något som en av elevernas intervjusvar 

tyder på. Det är inte säkert att eleverna vill höra vad de ska göra för att bli bättre utan istället 

föredrar ett betyg på senaste provet.  

 

Systemskiftet verkar, trots tydligare kunskapskrav, otydligt för lärarna då lokal skriftlig 

dokumentation om hur tolkningar kan göras saknas och de samtidigt är tillsagda att ”inte tolka 

själva”. Kommunikation från skolledning om att lärare ska undvika att hitta egna lösningar 

och framför allt skriva ner dem, står för mig i viss mån i konflikt med den process det innebär 

att som lärare ständigt tänka ut nya uppgifter för elever att göra så att de ska lära sig nya saker 

och därmed uppfylla uppställda kunskapskrav för de olika kurserna. Att skriva kan vara att 

tänka vilket för att spetsa till det lärarna alltså undanbeds att göra. Kommunicera muntligt är 

däremot något lärarna menar att de ägnar mycket tid åt. Kunskapskrav behöver konkretiseras 

så att elever förstår dem men enligt min tolkning finns en rädsla för detta hos lärarna, och en 

konsekvens kan bli att lärare ger dubbla budskap till elever i stil med ”du får ett b på det här 

provet men säg inte att jag har sagt det för det betyget kan man bara få i slutbetyg”. Reformen 

att byta betygsskala är hastigt genomförd och skillnader i tillvägagångssätt i bedömning och 

betygssättning därför svårt att helt greppa menar en lärare.  

 

7.1.1 Vuxnas bild av kommunikation om bedömning 

Den traditionella bedömningspraxis som tidigare fått råda på skolan är under nu under 

förändring. Detta kan vara en rimlig förklaring till att elever i årskurs tre verkar ha begränsade 

erfarenheter av dels formativ bedömning och dels varierade bedömningsmodeller. Elevers 

olika bakgrund och heterogena, stora klasser kan sägas begränsa lärares möjligheter att 

tillämpa formativa bedömningsmetoder. Intervjuerna indikerar ett skifte i bedömningspraktik 

på skolan där elever i årskurs ett får bearbeta målen på ett annat sätt än tidigare. På så sätt har 

bedömningen blivit mer formativ, med lärare som diskuterar med sina elever vad de ska 

fokusera på för at bli bättre.  
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7.1.2 Vuxnas strategier för elevers förståelse 

Lärare betonar dels dialog dels muntlig och skriftlig information angående vad som är viktigt 

för att elever ska förstå bedömning. De har olika strategier för vilka bedömningsmodeller som 

används i undervisningen och hur de kommunicerar med eleverna. En del av dem använder 

sig av kamratbedömning medan andra menar att det är alltför riskfyllt att låta elever bedöma 

varandra. Skolledaren lägger vikt vid att arbeta med styrdokument, att ha muntliga 

diskussioner kollegor sinsemellan och att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande genom att 

ställa frågor om kriterierna. Skolledaren betonar även vad som inte får göras vad gäller 

informella tolkningar och hemsnickrade lösningar.  

 

7.1.3 Elevers bild av bedömning på skolan 

Flera elever menar att hur bedömning kommuniceras varierar mycket från lärare till lärare. I 

vissa fall kommunicerar lärare och elev efter varje avslutat moment om hur det gått för 

eleven, i andra fall kommer feedback i form av ett slutbetyg. Ytterligheter i formativ 

respektive summativ bedömning. Eleverna betonar att det ofta är svårt att veta hur man ligger 

till och en av de intervjuade eleverna menar att det kan vara stressande att inte veta. Eleverna 

anser att det är relativt sällsynt att eleverna är med och påverkar utformningen av 

undervisningen och att även få tänka kring och påverka vad som ska bedömas i ett moment är 

dem helt främmande. De känner igen att de har fått välja redosvisningsform exempelvis 

muntligt eller skriftligt förhör och har på så sätt fått vara med och påverka (se kap 3). 

Elevdemokratin verkar fortfarande vara begränsad, säkert på grund av effektivitetsskäl och 

tidsaspekter.  

 

7.2 Jämförelsetalens fördelning 

Även vid en hastig blick på betygsstatistiken är det slående hur konserverande det verkar vara 

att komma in med ett meritvärde (högt, medel, lågt) och gå ut med ett motsvarande. En av 

mina teorier innan jag startade med uppsatsen var att upptäcka fler maskrosbarn och att se en 

större variation. Istället visar diagrammen att många elever håller en viss typ av 

ambitionsnivå. Naturligtvis har de lärt sig massor under sina tre år på gymnasiet och som jag 

tidigare nämnt går det endast till viss del att jämföra grundskolans betyg med avgångsbetyget 

från gymnasiet. Det är ändå intressant att se hur värdena på intag och avgång för eleverna på 
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naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program inte tycks bjuda på några stora 

överraskningar. De elever som i grundskolan kodat av vad som ska göras klarar att även på 

gymnasiet läsa mellan raderna och utveckla det som krävs.   

 

7.2.1 Vilka elever lyckas? 

Statistiken tyder på att de mer svagpresterande eleverna på samhällsvetenskapligt program 

och naturvetenskapligt program har svårigheter att avsluta sina studier med fullständiga betyg 

inom tidsramen tre år. Av de 24 sist antagna på SP och NV 2008 faller ca hälften ifrån och 

saknas vid avgång 2011. Jämfört med åren 1998-2003 har andelen behöriga elever som går ut 

gymnasiet ökat något men fortfarande saknar 17,3 % av eleverna på det estetiska programmet 

fullständiga betyg då de går ut 2011. Motsvarande siffror för naturvetenskapligt program och 

året 2011 är 7,75 % samt 6,84 % för eleverna på samhällsvetenskapligt program. Alla de 

elever som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg riskerar att marginaliseras och att s.a.s. 

komma på samhällets utkanter. Möjligheterna att söka arbete är begränsade för de elever som 

ej har fullständiga betyg och de blir därför beroende av sina föräldrar. På ett 

arbetsmarknadsmässigt plan har gymnasiet inte lyckats att förbereda dem för det fortsatta livet 

i samhället. Här kan den klassiska skolan som sorterar elever ställas mot den nya skolan med 

ett demokratiskt undervisningsideal med tyngdpunkt på samarbete och kommunikation.  

 

Betygen på NV-programmet kan vid en första anblick se ut att ha sjunkit i en jämförelse 

mellan åren 1998-2001 och 1999-2002 jämfört med 2008-2011. För en mer rättvis jämförelse 

krävs det dock att hålla såväl elevantalet som andra program i minnet. Elevantalet i de båda 

första nämnda årskullarna låg både för antagning 1998 och 1999 på runt 60 och för åren 2008-

2011 är elevantalet uppe på 144 antagna elever. Presentationen av siffrorna för NV-

programmet är en sammanslagning av siffrorna för de elever som går naturvetenskaplig 

inriktning, NVNV samt specialutformat program, SMNV. Det specialutformade programmet 

kan liknas vid det program som tidigare kallades NVS, naturvetenskapligt program inriktning 

samhällsvetenskap.  

 

Av de 25 sist antagna in på naturvetenskapligt program saknas hälften, 12 stycken, i 

statistiken. Möjligen hoppar de av programmet. Sju av de 25 saknas i statistiken för avgång 

2011 och fem av dem går ut med samlat betygsdokument. Att ta reda på varför sju av eleverna 

saknas kräver en större studie där alla dessa elever kontaktas om varför de hoppat av eller bytt 
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program. Då skulle det gå att uttala sig om varför dessa elever avviker, det kan finnas lika 

många anledningar till att de saknas i statistiken som det finns elever. De fem som går ut med 

samlat betygsdokument har troligtvis sämre möjligheter att fullt ut delta i samhället. Att de 

bär med sig misslyckanden från gymnasiet gör det inte enklare att söka jobb och skaffa eget 

boende. Dessa elever har inte utvecklat de förmågor som krävs för att en elev ska klara av 

studier på det naturvetenskapliga programmet och vad/vem är det relevant att börja förändra 

för att fler elever ska klara studier på det program de blir antagna till? Kan det vara så som 

vissa av lärarna hävdar, att vissa elever är på fel program? Hur ser i så fall bemötandet ut från 

lärare till elev om läraren anser detta? Anser yrkesvägledare att det är på detta vis? Eller är det 

istället en fråga om allt mer begränsade resurser i form av specialpedagogisk undervisning? 

Den senare undervisningen inriktar sig ofta mot individanpassad undervisning vilket kräver 

tid och engagemang av lärare. Då det framkommit i studien att antalet speciallärartjänster på 

skolan minskat med 1,5 tjänster under den senaste tiden ligger det nära till hands att föreslå 

tolkningen att detta kan ha haft betydelse för eleverna på naturvetenskapsprogrammet och 

samhällsvetenskapliga programmet. 

 

Eleverna på det estetiska programmet har högre betyg vid antagning 2008 än vad de tidigare 

har haft under åren 1998, 1999 samt 2000 och fler av dem går också ut med fullständiga betyg 

2011 jämfört med 2001då hela 39% av eleverna gick ut utan fullständiga betyg (se bilaga 4). 

Trots att det skett en förbättring av siffrorna är 17,3% fortfarande en hög andel. Vad är det 

som specifikt påverkar eleverna på ES-programmet att uppvisa dessa siffror?  

 



 44 

8  Diskussion 
Elever som kommer in på Samhällsprogrammet i intervallet 160 och under klarar bara till viss 

del sina studier på det aktuella programmet och det är oklart vart vissa av eleverna antagna till 

SP-programmet 2008 tar vägen. Siffrorna kan inte ge svar på varför de väljer att inte fullfölja 

studierna på SP-programmet, att undersöka detta hade krävt mer tid för att undersöka varje 

specifik elevs studiesituation. Att studera de lyckade fallen såväl som de fall där elever inte 

avslutar sina studier med fullständiga betyg, behöriga att söka vidare kan ge fler svar på vad 

som påverkat det enskilda fallet. Denna studie visar att den aktuella gymnasieskolan kan 

förbättra sin kommunikation kring bedömning och betygsättning gentemot eleverna. Att göra 

detta är av stor vikt för elevernas delaktighet i frågor som rör deras egen utbildning. Genom 

en mer utvecklad samsyn om bedömning och betygssättning bland lärare kan fler elever få 

förståelse för såväl kunskapskrav och mål som bedömning. Genom ökad elevdelaktighet kan 

även ökad förståelse för den egna kunskapen och kompetensen utvecklas hos elever, vilket i 

sin tur leder till bättre självkännedom och möjligheter att göra kompetenta val i livet. En 

grundpelare i ett demokratiskt samhälle kan sägas vara att ha kompetens att göra medvetna 

val.  

 

Gymnasieskolan ska vara till för alla som vill gå där menar jag. Elever som kommer in med 

höga betyg ska utefter sina förutsättningar utvecklas och elever som kommer in med lägre 

betyg ska få förutsättningar att lyckas. Resultaten av min studie tyder på att elever med 

relativt sett låga betyg missgynnas på gymnasiet. Även en betydande andel elever med 

medelgoda betyg på samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program går ut ej behöriga 

att söka vidare. Intervjuerna med tre elever tyder på att även kommunikativa (och 

högpresterande) elever har svårt att förstå vad som krävs i alla ämnen. Åtminstone fyra olika 

modeller skulle kunna förklara vad som händer: För det första kan det råda en brist på 

handledning och förklaringar. Det kan vara så att eleverna inte får tillräcklig handledning 

fram till ett godkänt betyg. Möjligheten att de inte har förstått vare sig kraven eller vikten av 

att när de går ut gymnasiet ha fullständiga betyg kan diskuteras. Som en andra utgångspunkt 

skulle vi kunna anta att resurser har funnits. Möjligheten skulle kunna vara att skolan har satt 

in alla de resurser som behövts och att eleverna trots detta inte nått målen pga. av individuella 

svårigheter där förkunskaper, studiemotivation och social bakgrund kan nämnas. En del lärare 

anser att eleverna helt enkelt är på ”fel program” vilket i så fall kan tyda på felaktig 

studievägledning i årskurs 9. För det tredje skulle vi kunna tolka det som att det är ett 
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medvetet val från elevernas sida. Bedömningskulturen på skolan är sådan att ej godkända 

betyg är resultatet av att elever är ointresserade och väljer bort att anstränga sig. Eleverna 

förutsätts förstå såväl krav i ämnena som följderna av att inte lyckas med sina studier. De ges 

information i form av utskrifter från skolverket om mål och kunskapskrav och därefter lämnas 

ansvaret över till eleven. Siffrorna visar på att vissa av eleverna ”väljer bort” den prestation 

som G innebär i flera ämnen. Det positiva är att eleverna ses som kompetenta, delaktiga och 

ansvarstagande och det negativa är att många elever inte verkar kunna leva upp till denna 

elevbild och går ut med ofullständiga betyg. Som en fjärde förklaring kommer pedagogernas 

arbetsbelastning som är sådan att de inte lyckas få alla elever till godkänt då elevernas 

förkunskaper har minskat. Pedagogerna ska på samma tid som tidigare få fler svagpresterande 

elever till godkänt. Mängden specialpedagogiskt arbete som krävs kan därför anses ha ökat på 

skolan samtidigt som antalet anställda specialpedagoger har minskat (från 3 tjänster till 1,5 

tjänster då studien gjordes). Man kan därför anta att övriga pedagoger antas behärska 

specialpedagogiska metoder utan att de fått möjlighet att gå fortbildning. Pedagogernas arbete 

som mentorer har en avgörande påverkan på elevernas studieresultat, även detta uppdrag 

förväntas pedagogerna utföra utan specifik fortbildning och med begränsade tidsramar. 

 

Inom hela skolväsendet ska elevers samarbetsförmåga tränas och i kapitel 2 i läroplanen, 

övergripande mål och riktlinjer, framgår att skolan ska ansvara för att alla elever kan arbeta 

tillsammans med andra (Skolverket 2011:13). Väl ute i arbetslivet förväntas de kunna arbeta i 

grupp och de individer som väljer att läsa vidare på universitet förväntas ha förmågan att ge 

varandra konstruktiv kritik. Frågan är om alla elever får den träning som krävs i gymnasiet? 

För gymnasielärarna kan det bli en fråga om prioriteringar mellan kursmål och övningar i 

samarbete, eller att tänka nytt vad gäller undervisning så att den inbegriper båda delar. 

8.1 Metoddiskussion 

Att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder inom denna studie var en intressant 

möjlighet för att dels kunna förklara siffror över jämförelsetal och på så vis följa upp tidigare 

studie och dels för att hantera intervjuer. I backspegeln hade arbetet kunnat riktas in på endast 

intervjuer men då med konsekvensen att det inte hade varit möjligt att säga någonting om 

betygens förändringar. I intervjuerna framkommer en bild av hur skolledare, lärare och elever 

ser på bedömning och statistiken över de satta betygen visar vilket slutresultat eleverna 

faktiskt nådde. 
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Förekomsten av ledande frågor under intervjuerna kan vara en möjlig felkälla, särskilt om 

intervjupersonerna hade varit lättsuggererade (Kvale & Brinkmann 2009:188). Med andra ord 

kan validiteten påverkas ju mer oerfaren intervjupersonen är. I denna studies fall gäller detta i 

första hand eleverna. Lärare och skolledare antar jag inte påverkas på samma sätt av ledande 

frågor då de fått mycket träning i att tolka frågeställningar och ge förklaringar. 

 

Under studien av siffrorna för åren 2008-2011 har jag valt att ta med de elever som antagits på 

fri kvot i diagrammen. Dessa elever landar då i kategorin 0-39. Elever som antagits på 

liknande sätt tidigare år (1998-2001, 1999-2002 samt 1999-2003) finns inte representerade i 

motsvarande diagram. Det är troligt att andelen elever som tas in på fri kvot har ökat på 

senare år med anledning av det större antalet friskolor som nu finns i regionen. 

 

Att jämföra godkänt i grundskolan med godkänt i gymnasiet kan till viss del ses som ett 

försök att jämföra äpplen och päron, dock är det avgångsbetygen från gymnasiet som styr 

elevernas möjligheter att söka vidare i likhet med att grundskolans slutbetyg används som 

urvalsinstrument inför gymnasiet. Att ha klart för sig att staplarna i diagrammen representerar 

resultaten i olika sorters system är viktigt i de fall jämförelser ska göras. 

 

8.1.1 Valet av intervjupersoner 

Intervjuerna har planerats genom att frågeformulär har skrivits samt att jag meddelat rektor att 

jag önskat intervjua både skolledare, lärare och elever om möjligt. Denna information hade 

säkert kunnat vara mer omfattande. Valet av intervjupersoner gjordes till stor del av skolans 

rektor men omständigheterna kring intervjuerna gjorde att endast en av de lärare som av 

rektor valts ut faktiskt intervjuades. De övriga två lärarna valdes slumpmässigt ut då de 

tillfrågades i personalrummet om de kunde tänka sig ställa upp på intervju. Dessa båda lärare 

undervisade båda i historieämnet. Med ett mer styrt medvetet val av ämneskombinationer från 

min sida hade svaren vad gäller de nationella provens påverkan på undervisningen varit mer 

uttömmande och givande. Med de intervjupersoner jag nu fick tillgå undervisade ingen i 

ämnen som har nationella prov varför perspektiv på lärares syn på hur detta element påverkar 

undervisningen blir mer spekulativa.  
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ingångarna på tänkbara uppföljande studier är många. Intervjuer med de elever som hoppat av 

program skulle ge kunna ge svar på vad som hänt i de specifika fallen men med en liknande 

studie kommer etiska frågor där kravet om frivillighet till viss del kan ifrågasättas. Att på 

annat sätt via statistik ta reda på om de elever som hoppar av börjar på ett annat 

gymnasieprogram skulle vara möjligt i de fall alla gymnasieskolor i kommunen kontaktas.  

 

Att vidare studera studievägledning och programval är en tänkbar fortsatt forskning som har 

anknytning till föreliggande studie. Frågor som hur studievägledningen skiljer sig mellan 

olika grundskolor kan ställas såväl som kompisars och föräldrars inverkan på elevers beslut 

om gymnasieval. Det vore också intressant att ta reda på mer om hur studievägledare 

kommunicerar vilken förmåga och kunskap som elever behöver utveckla för att klara av 

studierna på olika gymnasieprogram.  

 

Att studera specialpedagogikens utrymme i gymnasiet och undersöka vilken typ av hjälp 

elever med särskilda behov får är en tredje tänkbar ingång till fortsatta studier. Vad sker i 

rädslan att råka stämpla elever med diagnoser på gymnasiet? Hur ser resursfördelningen ut på 

olika skolor och vilka faktorer påverkar resurserna? Att undersöka hur stor skillnaden är i 

särskilt stöd från grundskolan och till gymnasiet tror jag kan vara extra intressant att 

undersöka nu när antagningskraven till gymnasieskolan har ökat.  

 

Speciellt intressant skulle det vara att intervjua de elever som går ut med samlat 

betygsdokument. Frågor att ställa till dem kan röra hur de ser på sin skolgång, hur talar dessa 

elever om bedömning och kommunikation om bedömning? Frågor kan ställas för att försöka 

utreda hur stor betydelse lärares perspektivseende och relationkompentens kan ha när det 

kommer till dessa elever.  

 

Slutligen vill jag betona hur viktig känslan av att lyckas är för alla människor, genom hela 

livet och således även de tillsynes vuxna eleverna som går på gymnasiet. Att känna sig 

kompetent och att bygga ett självförtroende är en viktig pelare i byggandet av demokratiska 

medborgare.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide - Skolledare 

 

Strategier 

1. Vilka strategier har du som skolledare för att underlätta elevernas förståelse för 

bedömning? 

2. Hur arbetar du för att stärka pedagogernas bedömarkompetens på skolan? 

Bedömarkompetens 

3. Anser du att många lärare på skolan vill förbättra sin bedömarkompetens? 

4. Hur kontrollerar du pedagogernas syn på bedömning och betygssättning?  

5. Hur påverkar du som skolledare rutiner hos pedagoger för betygssättning? 

6. Upplever du att bedömning är en sammanflätad del av undervisningen på skolan? 

7. Beskriv hur fortbildningssituationen kring bedömning och betygsättning ser ut på 

skolan? 

8. Upplever du att de flesta lärarna på skolan känner till och använder begreppet 

”bedömning för lärande”? 

9. Beskriv vilken typ av bedömning du uppmuntrar lärare att göra under kursens gång? 

Formativt från läraren, kamratbedömningar, elevens självbedömning, 

sambedömningar flera lärare.  

10. Upplever du att det finns ett intresse för att läsa texter om bedömning på skolan?  

11. Hur upplever du att lärare på skolans förståelse är för sambanden mellan olika slags 

bedömningar och lärandeprocesser? Beskriv hur lärarnas förståelse för sambanden 

mellan olika slags bedömningar och läroprocesser ser ut? 

 

12. Använder lärare kamratbedömning under sina lektioner, beskriv hur detta går till? 

a. Eleverna identifierar styrkor och svagheter i arbetena.  

b. Vilka risker tycker du finns med kamratbedömning? 

13. Hur upplever du att eleverna kan vara med i formulerande av bedömningskriterier för 

olika uppgifter?  

Skolkultur 

14. Hur ofta anser du att bedömning diskuteras på din skola? Vem diskuterar? 

15. Har er skola antagit någon bedömningsfilosofi eller värdegrund för bedömningar? 

16. Om ja, hur utvärderas denna bedömningspolicy? 

17. Finns det någon planeringsgrupp kring bedömning? 

18. Finns det en plan på skolan för hur resultaten på de nationella proven samt betygen 

skall användas? 

19. Hur har mål och betygskriterier anpassats för att kunna redovisas för alla elever och 

föräldrar? Webbaserat? Översatt? Konkretiserat? 

 

Nationella prov 

20. Hur används nationella prov i undervisningen på din skola? 

21. Hur korrelerar resultatet på nationella proven med betyget i ämnet? 

 

 

 



 

Bilaga 2 
Intervjuguide - lärare 

Strategier 

1. Vilka strategier har du som lärare för att eleverna ska förstå bedömning? Hur, Vad. 

2. Hur redogör du för målen med undervisningen? 

Bedömarkompetens 

3. Hur kontrollerar du elevernas förståelse för mål och betygskriterier? ”Kan du beskriva 

hur du kontrollerar” 

4. Hur upplever du elevernas förmåga att verbalisera målen och betygskriterierna vara 

när de börjar respektive slutar gymnasiet?  

5. Hur ger du individuellt stöd till elever för att de bättre ska förstå målen och 

betygskriterierna? 

6. Kan du beskriva hur bedömning är integrerat i dina lektioner?  

7. Hur ser återkopplingen till eleverna ut? Hur gör du med individanpassning? 

8. När sker återkoppling? 

9. Ges bokstavsbetyg under kursens gång? 

10. Använder dina elever sig av självbedömning? Beskriv hur detta kan gå till. 

11. Använder du dig av kamratbedömning under dina lektioner, beskriv hur detta går till? 

 Eleverna identifierar styrkor och svagheter i arbetena.  

 Vilka risker tycker du finns med kamratbedömning? 

12. Hur upplever du att eleverna kan vara med i formulerande av bedömningskriterier för 

olika uppgifter?  

Skolkultur 

13. Hur ofta anser du att bedömning diskuteras på din skola? Vem diskuterar? 

14. Anser du att det finns ett intresse för att läsa texter om bedömning på din skola? 

15. Vad görs för att ytterligare stärka lärarnas bedömarkompetens? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide till elever 20-30 min. 

Förståelse 

1. Upplever du att du förstår målen för undervisningen i de olika ämnena? 

2. Vet du vad som krävs för att nå de olika betygsstegen i de olika ämnena? 

3. Arbetar ni med målen i ämnena så att du förstår dem? Beskriv HUR ni arbetar? 

4. Upplever du att dina klasskompisar förstår målen? 

5. Brukar ni få personliga förklaringar på målen om det behövs? 

6. Ger lärare olika exempel på uppgifter som löst på olika kvalitetsnivå så att ni kan se 

vad som är goda lösningar på uppgifterna? 

7. Får ni elever ofta förklara hur ni uppfattar målet eller uppgiften? 

8. Hur ofta diskuterar du ditt eget lärande/dina kunskaper med en lärare? 

9. Vad tycker du om att inte få några siffror eller betyg under kursens gång? Ex. betyg på 

prov. Hur tror du att detta påverkar ditt lärande? 

10. Används självbedömning regelbundet som ett redskap för att lära sig? Att kolla sig 

själv mot givna svar, att själv rätta sin uppsats efter en mall som läraren gjort. etc. 

Kamratbedömning 

11. Bedömer elever regelbundet varandras arbeten i de olika ämnena? På vems initiativ 

sker detta? 

12. Upplever du att ni ofta får öva er på att bedöma uppgifter utifrån bedömningskriterier? 

Får ni själva vara bedömare utifrån givna kriterier? 

Delaktighet 

13. Upplever du att ni elever uppmuntras att själva tänka ut bedömningskriterier för olika 

uppgifter? 

14. Upplever du att elever får medverka i utformningen av hur bedömningen av uppgifter 

ska gå till? 

15. Upplever du att elever är aktiva i klassrummet och tar ansvar för sitt lärande? 

16. Får klasskamrater som lärt sig något moment förklara för de som ännu inte lärt sig? 

17. Får ni identifiera styrkor och svagheter i varandras arbeten? 

Trygghet, syn på lärande 

18. Har ni haft kamratbedömningar utan att du har upplevt en rädsla för att skämmas, 

förlöjligas eller kritiseras?  

19. Tror du att eleverna tycker att är möjligt att lyckas i de olika kurserna?  

20. Anser du att elever lär sig att se både sina svagheter och sina styrkor? 

21. Upplever du att du får tillräckligt med information om hur du ligger till? Osäkerhet? I 

många ämnen?  

Nationella prov  

22. Vad är meningen med nationella prov tycker du? 

23. Upplever du att du är förberedd när de nationella proven kommer? 

 

 



 

Bilaga 4 
Diagram från tidigare studie på skolan mellan åren 1998-2001, 1999-2002 samt 2000-2003 

presenteras nedan. På skolan fanns även programmen Samhällsvetenskapligt program 

inriktning idrott, förkortat SPI samt Barn och Fritidsprogrammet. 

 

Estetiska programmet 1998-2001 

ES intag 1998

0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

64,0%

26,7%

4,7% 3,5%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

 

ES avgång 2001

0,0% 2,4%
9,8%

15,9%

26,8% 25,6%

14,6%
4,9%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 

ES 98-01: 

64 % av eleverna (55 elever) kommer in i intervallet 160-199. En (1) elev placerar sig under 

160. 32 av eleverna, 39 %, går ut med samlat betygsdokument och är ej behöriga att söka till 

högre utbildning när de lämnar gymnasiet.  

 

Intag: 86 elever Avgång: 82 elever 



 

Naturvetenskapliga programmet 1998-2001 

NV intag 1998

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

41,0%

59,0%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

 

NV avgång 2001

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1%

32,8%

64,1%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

NV 98-01: 

Eleverna tas in med höga jämförelsetal; 59 % befinner sig i intervallet med högst 

jämförelsetal och 41 % i intervallet under. Vid avgången har andelen elever i högsta 

intervallet blivit fler, med ett tillskott på fem elever . Två av eleverna, 3,1 % av  har placerat 

sig intervallet 12,50-14,99. NV-elevernas jämförelsetal ligger fortfarande högt när de lämnar 

gymnasiet 2001. 

 

Intag: 61 elever Avgång: 64 elever 

 

 

 

 



 

Naturvetenskapliga programmet inriktning Samhällsvetenskap 1998-2001 

NV Samhäll intag 1998

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12,5%

29,5%

44,3%

13,6%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

NV Samhäll avgång 2001

0,0% 0,0% 0,0% 2,7%

13,7%
23,3%

38,4%

21,9%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

NV inriktning samhäll 98-01: 

15 elever har försvunnit från programmet från intaget 1998 till avgången 2001. Två elever, 

2,7 %, placerar sig vid avgången  under 10,00 och 4 elever tillkommer i intervallet med högst 

jämförelsetal.  

 

Intag: 88 elever Avgång: 73 

 

 

 

 

 

 



 

Samhällsvetenskapliga programmet 1998-2001 

SP intag 1998

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12,0%

44,4%
37,6%

6,0%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

 

SP avgång 2001

0,0% 0,0% 0,0%
4,4%

21,3%

31,9% 28,8%

13,8%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

SP 98-01: 

SP-programmet har under de tre åren utökats med 43 elever. Varifrån dessa kommer är 

osäkert, eventuellt från SPI och NVS där elevantalet har minskat. Vid avgången 2001 har 4,4 

% (7 elever) placerat sig under 10,00. Övriga fördelar sig jämnt över de olika intervallen över 

10,00. Flertalet elever placerar sig i  intervallet 12,50-14,99. 

 

Intag: 117 elever Avgång: 160 

 

 

 

 

 

 



 

Estetiska programmet 1999-2002  

ES intag 1999

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

36,7% 38,3%

16,7%
8,3%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

 

ES avgång 2002

0,0% 2,0% 6,0% 4,0%

26,0% 26,0% 24,0%

12,0%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

ES 99-02: 

Alla elever som tas in på estetiska programmet 1999 har jämförelsetal över 160. 75 % av 

eleverna (45 av 60) placerar sig i mitten, i intervallen 160-199 och 200-239. Vid avgång från 

gymnasiet har eleverna spridit ut sig och relativt sett sänkt sina betyg. Sex elever går ut 

gymnasiet med ett jämförelsetal under 10,0, och 28 %, 14 elever av 50, lämnar estetiska 

programmet med samlat betygsdokument, alltså ej behöriga att söka vidare till högre 

utbildning. 

 

Intag: 60 elever Avgång: 50 elever 

 

 

 

 



 

Naturvetenskapliga programmet 1999-2002 

NV intag 1999

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9,8%

90,2%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

NV avgång 2002

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6%
12,5%

83,9%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

NV 99-02: 

Vid intaget 1999 befann sig 90,2 % av eleverna (55 elever) på NV-programmet i intervallet 

med högst jämförelsetal och de resterande 9,8 % (6 elever) placerade sig i intervallet under. 

När eleverna går ut tre år senare befinner sig 83,9 % (47 elever) i intervallet med högst 

jämförelsetal, 12,5 % (7 elever) i intervallet under och 3,6 % (2 elever) i intervallet 12,50-

14,99. Fortfarande har en majoritet av eleverna mycket höga betyg, bara ett fåtal sänker sitt 

jämförelsetal under de tre åren.   

 

Intag: 61 elever Avgång: 56 elever 

 

 

 



 

Naturvetenskapliga programmet inriktning Samhällsvetenskap 1999-2002 

NV Samhäll intag 1999

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

20,0%

46,3%

33,7%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

 

NV Samhäll avgång 2002

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
8,1%

18,6%

36,0% 37,2%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

NVS 99-02: 

Eleverna som tas in på NVS 1999 ligger alla i de tre högsta intervallen, med flest elever i 

intervallet 240-279. Vid avgången tre år senare befinner sig 8,1 % av eleverna (7 elever) i 

intervallet 160-199. Nio elever har lämnat programmet.  

 

Intag: 95 elever Avgång: 86 elever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samhällsvetenskapliga programmet 1999-2002 

SP intag 1999

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

17,6%

39,8%
32,4%

10,2%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

SP avgång 2002

0,0% 0,0% 1,6% 5,4%

17,8%

37,2%

23,3%
14,7%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

SP 99-02: 

Eleverna har efter de tre åren spridit ut sig över fler intervall än vid intaget. 9 elever placerar 

sig under 10,00 samtidigt som 8 elever har tillkommit i intervallet med de högsta 

jämförelsetalen. De flesta eleverna placerar sig i intervallet 12,50-14,99. 21 elever har 

tillkommit på programmet under de tre åren. 

 

Intag: 108 elever Avgång: 129 elever 

 

 

 



 

Estetiska programmet 2000-2003 

ES intag 2000

0,0% 0,0% 1,2%
7,4%

51,9%

23,5%

12,3%
3,7%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

 

ES avgång 2003

0,0% 0,0% 3,9%
9,2%

27,6%
22,4% 23,7%

13,2%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

ES 00-03: 

Elevernas jämförelsetal sprider i denna årskull ut sig, åt båda håll. Från att ha varit 51,9 % (42 

elever) i intervallet 160-199 blir de vid avgången 2003 endast 27,6% (21 elever). Fler elever 

tycks höja än sänka sina betyg. 

 

Intag:  81 elever Avgång: 76 elever 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naturvetenskapliga programmet 2000-2003 

NV intag 2000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
6,8%

16,1%

38,1% 39,0%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

 

NV avgång 2003

0,0% 0,0% 0,8%
8,9% 4,8%

14,5%

25,8%

45,2%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
NV 00-03: 

Vid avgången 2003 har 8,9 % av eleverna (12 elever) placerat sig under 10,00. 16 elever 

lämnar gymnasiet med samlat betygsdokument, det vill säga ej behöriga att söka vidare till 

högre utbildning. Genom dessa två faktum skiljer sig den här årskullen NV-elever från 

årskullarna ’98-’01 samt ’99-’02 i studien, där alla elever har stannat kvar i intervallen över 

10,00. Antalet elever med toppbetyg (17,50-20,00) har dock samtidigt ökat från 39,0 % till 

45,2 % (10 elever).  

 

Intag: 118 elever Avgång:124 elever 

 

 

 

 

 



 

Samhällsvetenskapliga programmet 2000-2003 

 

SP intag 2000

0,0% 0,0% 0,7% 0,0%

15,3%

32,0% 35,3%

16,7%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-39

40-79

80-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280-320

SP avgång 2003

0,0% 0,0% 1,4% 3,4%

17,7%
23,8%

32,7%

21,1%

0%

100%

jämförelsetal

procent

0-2,49

2,50-4,99

5,00-7,49

7,50-9,99

10,00-12,49

12,50-14,99

15,00-17,49

17,50-20,00

 
 

SP 00-03: 

SP-eleverna i den här årskullen sprider ut sig över intervallerna under de tre åren. 4,8 % (7 

elever) har fått ett jämförelsetal lägre än 10,0. 13 elever lämnar gymnasiet med samlat 

betygsdokument, ej behöriga att söka vidare.  

 

Intag: 150 elever Avgång: 147 elever 

 

 


